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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE
CIENTIFICAÇÃO

apresentar cópias acompa- TULAR DE EDUCAÇÃO TEMPORÁRIO em razão do
nhadas das vias originais da INFANTIL - Classificado Edital de Processo Seletivo
Carteira de Identidade (RG) de nº 13º.
Simplificado e Emergencial nº
O Município de Iperó, por e Diploma ou Certificado CARGO: PROFESSOR TITU- 001/2021, e com fundamento
meio de seu Departamento acompanhado do respec- LAR DE ENSINO FUNDA- no inciso VI do art. 2º da Lei
de Recursos Humanos, tor- tivo Histórico Escolar no MENTAL II- MATEMATI- Municipal nº 557/2006 (com
na pública a DESCLASSIFI- momento da atribuição; CA- Classificado de nº 17º. alteração dada pela Lei MuniCAÇÃO da candidata, Sra. 2- A escolha do local de traOrientações:
cipal nº 605/2007).
C.F.N. RG nº 26.772.167-5, balho se for o caso, poderá 1- O candidato deverá apre- A contratação temporária
ao cargo de ORIENTADOR ser efetivada por meio de sentar cópias acompanha- fundamenta-se em razão do
COVID-19, que, muito em- procuração mediante apre- das das vias originais da estado de calamidade pública
bora aprovada no Proces- sentação do respectivo ins- Carteira de Identidade (RG) no município em decorrência
so Seletivo Simplificado e trumento de mandato com e Diploma ou Certificado da Pandemia causada pelo
Emergencial nº 001/2021 firma reconhecida acom- acompanhado do respec- novo coronavírus (COVID19).
e deixou de apresentar a panhado de cópias repro- tivo Histórico Escolar no A convocação seguirá a ordem
documentação exigida no gráficas do documento de momento da atribuição;
dos candidatos classificados
“item 3 “ do Edital do Pro- identidade do procurador e 2- A escolha do local de tra- nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado do candidato, as quais não balho se for o caso, poderá cesso Seletivo Simplificado e
e Emergencial nº 001/2021. serão devolvidas.
ser efetivada por meio de Emergencial nº 001/2021.
3- Os candidatos que forem procuração mediante apre- LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Iperó, 4 de março
convocados e que, even- sentação do respectivo ins- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
de 2022.
tualmente, ultrapassarem o trumento de mandato com Santa Cruz.
número de vagas somente firma reconhecida acom- DATA: 08.03.2022- HORÁRIO:
farão jus à escolha no caso panhado de cópias repro- 10h00m
EDITAL DE
de não comparecimento gráficas do documento de CARGO: ORIENTADOR COCONVOCAÇÃO
ou de desistência dos que identidade do procurador e VID-19- Classificados do nº
CONCURSO PÚBLICO constarem com melhor do candidato, as quais não 64º ao 68º.
01/2020
serão devolvidas;
classificação.
Orientações:
Mais informações podem 3- Os candidatos que forem 1- Os candidatos deverão
A Prefeitura de Iperó, por ser obtidas diretamente convocados e que, even- apresentar cópia acompameio da Divisão de Recursos na Divisão de Recursos tualmente, ultrapassarem o nhada dos originais dos docuHumanos e da Secretaria Humanos.
número de vagas somente mentos constantes no Anexo
da Educação, Cultura e Esfarão jus à escolha no caso I desta convocação no moportes e,
Iperó, 4 de março de 2022. de não comparecimento mento da atribuição, a não
Considerando a necessidade
ou de desistência dos que apresentação dos documentos
em caráter emergencial para
constarem com melhor clas- exigidos tornará sem efeito a
Divisão de Recursos
a função de Professor de
sificação.
Humanos
aprovação obtida pelo candiEnsino Fundamental I;
Mais informações podem dato, anulando-se todos os
Considerando que não há Secretaria de Educação, ser obtidas diretamente na atos ou efeitos decorrentes da
Processo Seletivo vigente
Divisão de Recursos Hu- inscrição no processo seletivo
Cultura e Esportes.
para este cargo;
manos.
simplificado;
Considerando ainda o item
2- A escolha por procuração
11.9 do edital do Concurso EDITAL DE CONVOCAÇÃO Iperó, 4 de março de 2022. será feita mediante entrega
Público 01/2020;
CONCURSO PÚBLICO
do respectivo instrumento de
Comunica a convocação
Divisão de Recursos
Nº 01/2020
mandato com firma reconhepara o provimento de CARHumanos
cida acompanhado de cópias
GO EM CARÁTER TEMPORÁ- A Prefeitura de Iperó, por
reprográficas do documento
RIO dos interessados a vaga meio da Divisão de Recur- Secretaria de Educação, de identidade do procurador
para comparecer na data e sos Humanos e da SecreCultura e Esportes
e do candidato que ficarão
local abaixo determinados taria de Educação, Cultura
retidas;
para atribuição de aulas: e Esportes, CONVOCA o
3- Os candidatos chamados
A chamada seguirá a ordem candidato abaixo relaciona- EDITAL DE CONVOCAÇÃO que ultrapassarem o número
dos candidatos classifica- do para comparecimento às PROCESSO SELETIVO de vagas somente escolherão
dos nos termos do Edital repartições municipais para
SIMPLIFICADO E
em caso do não comparecide Concurso Público n° fins de provimento de CAREMERGENCIAL Nº
mento ou desistência dos can001/2020.
001/2021
GO EM CARÁTER EFETIVO.
didatos melhores classificados.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – A convocação seguirá a
Mais informações podem ser
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim ordem de classificação dos A Prefeitura de Iperó, por obtidas diretamente na DiviSanta Cruz.
candidatos, nos termos do meio da Divisão de Recursos são de Recursos Humanos.
DATA: 08.03.2022/ HORÁ- Edital de Concurso Público Humanos e da Secretaria
RIO: 09h30min
da Educação, Cultura e Es- Iperó, 4 de março de 2022.
n° 001/2020.
CARGO: PROFESSOR DE LOCAL: Prefeitura de Iperó- portes, CONVOCA os clasENSINO FUNDAMENTAL Avenida Santa Cruz, 355- sificados abaixo indicados Divisão de Recursos Humanos
I– Classificados do nº 63º Jardim Santa Cruz– Iperó-SP. para que compareçam no
ao 75º.
DATA: 08.03.2022 - HORÁ- dia e local indicados a fim de Secretaria de Educação,
Orientações:
manifestarem interesse na
RIO: 09h30min
Cultura e Esportes.
1- Os candidatos deverão CARGO: PROFESSOR TI- celebração de CONTRATO
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CA R N AVA L

ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1.063, DE 03 DE
FEVEREIRO DE 2022

Banco de Ração e Utensílios DECRETO Nº 2.253, DE
para Animais ou por entida- 03 DE MARÇO DE 2.022.
des, organizações não go“Institui o programa de banco vernamentais – ONGs – ou “Fixa o valor do vale alimende ração e utensílios para protetores independentes tação para os servidores púanimais no município de previamente cadastrados.
blicos municipais de Iperó,
Iperó e dá outras
Parágrafo único. Uma equipe nos termos da Lei Municipal
providências”.
de voluntários fará o recebi- nº 982, de 25 de março de
mento e a distribuição dos 2020 e dá outras providências”
Autoria: Luis Fernando Paula gêneros alimentícios e dos
Leite, Anderson Fernando utensílios coletados e deverão LEONARDO ROBERTO FOde Almeida, Angelo Valário quinzenalmente informar o LIM, Prefeito do Município de
Sobrinho, Aurilio Reginaldo número de animais atendidos Iperó, Estado de São Paulo, no
dos Santos, Ivania Aparecida pelo “Banco de Ração e uten- uso de suas atribuições legais,
Ricezi Calixto, José Alberto sílios para Animais”
CONSIDERANDO o disposto
Lima, Josimar Aparecido Fer- Artigo 3º. São beneficiários na Lei Municipal nº 982, de 25
reira, Luis Rodrigues Moreira, do “Banco de Ração e Uten- de março de 2020,
Sebastião Francisco Correia, sílios para Animais”:
DECRETA:
Valéria Regina Matheus de I – Protetores independentes Art.1º. O valor estabelecido
Souza, Valter Rodrigues Vieira e cadastrados;
para o benefício previsto na
Ref.: Projeto de Lei do Legisla- II – ONGS e ASSOCIAÇÕES Lei Municipal nº 982, de 25
tivo 043/2021
(Organizações Não Gover- de março de 2020 fica fixado
JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES namentais) ligadas à causa em R$ 420,00 (quatrocentos e
DOS SANTOS, Prefeito em animal, devidamente consti- vinte reais), para todo o quaExercício do Município de tuídas e cadastradas;
dro do funcionalismo público
Iperó, Estado de São Paulo, no III – Animais abandonados; e, do Município de Iperó.
uso de suas atribuições legais, IV- Famílias cadastradas que Art.2º. O novo valor estabeleFAZ SABER QUE A C MARA comprovem baixa renda, ne- cido passará a ser considerado
MUNICIPAL APROVOU E ELE nhuma renda ou condição de a partir de 10 de Abril de 2022.
SANCIONA E PROMULGA A vulnerabilidade social, alimen- Art.3º. As despesas com a
SEGUINTE LEI:
tar e nutricional, assistidas ou execução do presente Decreto
Artigo. 1°. Fica instituído o não por entidades assisten- correrão por conta de dota“Banco de Ração e Utensílios ciais e que possuam animais. ções orçamentárias próprias,
para Animais” programa do Artigo 4º. Fica proibida a suplementadas se necessário.
Município de Iperó, que visa: comercialização dos gêneros Art.4º. Este Decreto entrará
§ 1º. Coletar, recondicionar e alimentícios e dos utensí- em vigor na data de sua puarmazenar gêneros alimentí- lios coletados e doados pelo blicação, revogadas as dispocios, perecíveis ou não, desde “Banco de Ração e Utensílios sições em contrário.
que em condições de con- para Animais”.
sumo, bem como utensílios Parágrafo único. A arrecada- PREFEITURA DE IPERÓ, EM
para animais, móveis, roupas, ção dos gêneros alimentícios 03 DE MARÇO DE 2022.
remédios, coleiras, guias, ca- e dos utensílios far-se-á sem
sinhas, bolsas de transporte e ônus para o Executivo Mu- LEONARDO ROBERTO FOLIM
brinquedos, todos provenien- nicipal.
Prefeito de Iperó
tes de doações de:
Artigo 5º- O Executivo MuI – Estabelecimentos comer- nicipal regulamentará esta Publicado nesta Secretaria,
ciais;
Lei no prazo de 180 (cento em 03 de Março de 2022.
II – Fabricantes ligados à e oitenta) dias, contados da
produção e comercialização, data de sua publicação.
LUCIO GONÇALVES
no atacado ou varejo, de gê- Artigo 6º- Esta Lei entrará
DA SILVA FILHO
neros alimentícios destinados em vigor na data de sua puSecretário de Governo
a animais;
blicação.
III – Apreensões realizadas por
órgãos da Administração Mu- PREFEITURA DE IPERÓ, EM
nicipal, Estadual ou Federal, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
resguardadas a aplicação das
normas legais;
JOÃO ANTÔNIO
lV – Órgãos Públicos, e;
DOMINGUES DOS SANTOS
V – Pessoas físicas ou jurídicas
Prefeito Municipal em
de direito privado.
Exercício
§ 2º. Distribuir os gêneros
alimentícios e os utensílios Publicado nesta Secretaria
coletados.
em 03 de fevereiro de 2022.
Artigo 2º. A distribuição dos
gêneros alimentícios e dos LUCIO GONÇALVES DA
utensílios coletados poderá
SILVA FILHO
ser feita diretamente pelo
Secretário de Governo

No bloquinho de ações da
Prefeitura, diversos serviços de
manutenção e zeladoria
animaram toda a cidade
A Área central, Bacae- ônibus, varrição e obras de
tava e George Oetterer recape.
receberam nesta segun- A ação faz parte do cronoda-feira (28) de Carna- grama anual de trabalho
val, o bloco dos serviços da Prefeitura, garantindo
de manutenção e ze- uma cidade limpa, bonita
ladoria, com capina, r e com mais infraestrutura.
oçagem, troca de lâm- Parabéns a todos os funciopadas, entrega de água, nários envolvidos, dedicamontagem de ponto de dos por Iperó! !■
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