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#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL
DE IPERÓ
EXTRATO DO TERMO
ADITIVO DO CONTRATO
N.º 003/2021

VIGÊNCIA: 12 (doze) me- houve.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. número de vagas somente trabalho se for o caso, po- PORTARIA DO PODER
ses.
VALOR GLOBAL COM ACRES- farão jus à escolha no caso derá ser efetivada por meio LEGISLATIVO MUNICIPAL
VALOR ACRESCIDO: Não Angelo Valário Sobrinho CIMO: R$ 93.987,60 (noventa de não comparecimento de procuração mediante
Presidente da Câmara e três mil novecentos e oi- ou de desistência dos que apresentação do respectivo Portaria Nº 019/22 – Conhouve.
Municipal de Iperó
tenta e sete reais e sessenta constarem com melhor instrumento de mandato ceder férias ao funcionáclassificação.
Angelo Valário Sobrinho
centavos)
com firma reconhecida rio Lucas Aveiro Lima, RG:
CONTRATANTE: CÂMARA Presidente da Câmara
Mais informações podem acompanhado de cópias 48.590.157-2 (Advogado)
MUNICIPAL DE IPERÓ
Municipal de Iperó
Angelo Valário Sobrinho ser obtidas diretamente reprográficas do documen- referência “L”, no período de
CONTRATADA: LUIZ LOCÂMARA MUNICIPAL
Presidente da Câmara na Divisão de Recursos to de identidade do pro- 16/03/2022 à 25/03/2022.
ZZANO SANCHES NETO
DE IPERÓ
Humanos.
Municipal de Iperó
curador e do candidato, as Portaria Nº 020/22 – ConceSOCIEDADE INDIVIDUAL
EXTRATO DO
quais não serão devolvidas; der férias a funcionária CrisDE ADVOCACIA
CONTRATO
Iperó, 11 de março de 2022. 3- Os candidatos que fo- tina Duarte Silva de Barros,
CÂMARA MUNICIPAL
MODALIDADE: Convite n.º
N.º 002/2021
DE IPERÓ
rem convocados e que, RG: 32.061.371-9 (Copeira)
001/2021 – Processo nº EXTRATO DO 2º TERMO
Divisão de
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
eventualmente, ultrapas- referência “B”, no período
003/2021
ADITIVO DO CONTRATO CONTRATANTE: CÂMARA CONCURSO PÚBLICO Recursos Humanos
sarem o número de vagas de 22/03/2022 à 05/04/2022.
OBJETO: Prorrogação por
MUNICIPAL DE IPERÓ
N.º 006/2021
Nº 01/2020
somente farão jus à escolha Portaria Nº 021/22 – Fica sus12 (doze) meses da vigênCONTRATADA: WKSTI
Secretaria de Educação, no caso de não compare- penso, parcialmente o expecia do contrato originário CONTRATANTE: CÂMARA TECNOLOGIA LTDA
Cultura e Esportes
A Prefeitura de Iperó, por
cimento ou de desistência diente na Câmara Municipal
referente a prestação de MUNICIPAL DE IPERÓ
MODALIDADE: Convite meio da Divisão de Recursos
dos que constarem com de Iperó no dia 09/03/2022
serviços de consultoria C O N T R ATA D A : T E C - n.º 003/2021 – Processo nº Humanos e da Secretaria de
das 13h30min às 17h em
melhor classificação.
e assessoria jurídica nas NOPRINT ELETROELETRO- 005/2021
Educação, Cultura e Espor- EDITAL DE CONVOCAÇÃO Mais informações podem virtude da interrupção no foráreas de direito público e NICA LTDA
OBJETO: Serviços espe- tes, CONVOCA o candida- CONCURSO PÚBLICO ser obtidas diretamente necimento de energia elétrica
administrativo bem como MODALIDADE: Convite n.º cializados em manuten- to abaixo relacionado para
Nº 04/2020
na Divisão de Recursos que teve início às 11h30min.
consultoria e assessoria na 004/2021 – Processo nº ção dos equipamentos comparecimento às repartiPortarias n.ºs 019 a 021/2022
Humanos.
área administrativa, descri- 008/2021
de informática da Câmara ções municipais para fins de A Prefeitura de Iperó, por
- Publicadas e registradas
tos no Contrato 003/2021. OBJETO: Prorrogação por Municipal de Iperó.
provimento de CARGO EM meio da Divisão de Recur- Iperó, 11 de março de nesta secretaria em 09 de
ASSINATURA: 16/02/2022 12 (doze) meses da vigên- ASSINATURA: 18/02/2022 CARÁTER EFETIVO.
sos Humanos e da Secretamarço de 2022.
2022.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses cia do contrato originá- VIGÊNCIA: 12 meses
A convocação seguirá a or- ria de Saúde, CONVOCA os
VALOR ACRESCIDO: Não rio referente locação das VA LO R G LO B A L : R $ dem de classificação dos candidatos abaixo relacioANGELO VALÁRIO
Divisão de Recursos
houve.
SOBRINHO
impressoras descritas no 53.304,00 (cinquenta e três candidatos, nos termos do nados para comparecimenHumanos
mil trezentos e quatro reais) Edital de Concurso Público to às repartições municipais
Presidente
Contrato 006/2021.
para fins de provimento
ASSINATURA: 26/02/2022
n° 001/2020.
Secretaria de Saúde
Angelo Valário Sobrinho VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Angelo Valário Sobrinho LOCAL: Prefeitura de Iperó- de CARGO EM CARÁTER
Presidente da Câmara VALOR GLOBAL RECOM- Presidente da Câmara Avenida Santa Cruz, 355- EFETIVO.
Municipal de Iperó
Municipal de Iperó
POSTO: R$ 33.669,12 (trinJardim Santa Cruz– Iperó-SP. A convocação seguirá a
ta e três mil seiscentos e
DATA: 15.03.2022 - HORÁRIO: ordem de classificação dos
candidatos, nos termos do
sessenta e nove reais e
10h00min
doze centavos), aplicando- CÂMARA MUNICIPAL CARGO: PROFESSOR TITU- Edital de Concurso Público
CÂMARA MUNICIPAL -se o índice IGP-M acumuDE IPERÓ
LAR DE ENSINO FUNDA- n° 004/2020.
DE IPERÓ
RETIFICAÇÃO DO
lado do período de 16,91%.
MENTAL I - Classificado de LOCAL: Prefeitura de IperóEXTRATO DO 1º TERMO
EXTRATO DO 1º TERMO nº 13º.
Avenida Santa Cruz, 355ADITIVO DO CONTRATO Angelo Valário Sobrinho ADITIVO DO CONTRATO CARGO: PROFESSOR TITU- Jardim Santa Cruz– IperóN.º 005/2021
N.º 005/2021
Presidente da Câmara
LAR DE ENSINO FUNDA- -SP.
Municipal de Iperó
MENTAL II- MATEMÁTICA- DATA: 15.03.2022 - HORÁCONTRATANTE: CÂMARA
CONTRATANTE: CÂMARA Classificado de nº 18º.
RIO: 10h00min
MUNICIPAL DE IPERÓ
MUNICIPAL DE IPERÓ
CARGO: AGENTE COMUOrientações:
CONTRATADA: L. F. JUCONTRATADA: L. F. JU- 1- O candidato deverá apre- NITÁRIO DE SAÚDE- UBS
NIOR TATUÍ – ME
CÂMARA MUNICIPAL NIOR TATUÍ – ME
sentar cópias acompanhadas CENTRO “JEAN CARLOS
MODALIDADE: Convite n.º
MODALIDADE: Convite n.º das vias originais da Carteira DOMINGUES DOS SANDE IPERÓ
002/2021 – Processo nº EXTRATO DO TERMO DE 002/2021 – Processo nº de Identidade (RG) e Diploma TOS”- Classificados do nº
004/2021
RESCISÃO DO CONTRA- 004/2021
ou Certificado acompanhado 07º ao 08º.
OBJETO: Prorrogação por
OBJETO: Prorrogação por do respectivo Histórico Esco- CARGO: AGENTE COMUTO N.º 003/2021
12 (doze) meses da vigên12 (doze) meses da vigên- lar no momento da atribuição; NITÁRIO DE SAÚDE- UBS
cia do contrato originá- CONTRATANTE: CÂMARA cia do contrato originá- 2- A escolha do local de tra- GEORGE OETTERER “MARIrio referente prestação de MUNICIPAL DE IPERÓ
rio referente prestação de balho se for o caso, poderá ser NHEIRO MARCILIO DIAS”serviços especializados em CONTRATADA: LUIZ LO- serviços especializados em efetivada por meio de procu- Classificados do nº 04º
filmagem, operação de áu- ZZANO SANCHES NETO filmagem, operação de áu- ração mediante apresentação ao 05º.
dio e som, transmissão ao SOCIEDADE INDIVIDUAL dio e som, transmissão ao do respectivo instrumento de Orientações:
vivo via portal TV Câmara DE ADVOCACIA
vivo via portal TV Câmara mandato com firma reconhe- 1- O candidato deverá
e hospedagem dos vídeos MODALIDADE: Convite n.º e hospedagem dos vídeos cida acompanhado de cópias apresentar cópias acompaem servidor profissional, 001/2021 – Processo nº em servidor profissional, reprográficas do documento nhadas das vias originais da
das sessões legislativas, 003/2021
das sessões legislativas, de identidade do procurador Carteira de Identidade (RG)
audiências públicas e even- OBJETO: Rescisão amigável audiências públicas e even- e do candidato, as quais não e Diploma ou Certificado
tos internos e externos do do contrato nº 003/2021. tos internos e externos do serão devolvidas;
acompanhado do respecLegislativo, descritos no ASSINATURA: 24/02/2022 Legislativo, descritos no 3- Os candidatos que forem tivo Histórico Escolar no
Contrato 005/2021.
Contrato 005/2021.
VIGÊNCIA: imediata
convocados e que, even- momento da atribuição;
ASSINATURA: 26/02/2022 VALOR DE MULTA: Não ASSINATURA: 26/02/2022 tualmente, ultrapassarem o 2- A escolha do local de

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO lar-se-á, em primeira con- à nossa cidade, a força, a
PARA REALIZAÇÃO DE vocação, com a presença variedade e o alcance que
ASSEMBLÉIA GERAL da maioria absoluta dos a viola tem em diferentes
EXTRAORDINÁRIA
Associados, aptos a votar, segmentos da música bra– APAE DE IPERÓ - e, em segunda convocação, sileira, e aproximar toda
			com qualquer número, comunidade violeira de
A Associação de Pais e meia hora depois, não nossa região.
Amigos dos Excepcionais exigindo a lei quórum es- Art. 3º. A Administração
(Apae) de Iperó, com sede pecial (art. 24, inciso 2º, do Pública Municipal, por meio
em Iperó, estado de São Estatuto das Apaes)
da Secretaria competente
Paulo, na Rua Antonio A Assembleia seguirá todos poderá prestar colaboração
Medeiros nº 150 – Bairro os protocolos recomenda- ao festival, o qual reunirá
Guarapiranga, através de dos pela OMS e Vigilância artistas, músicos violeiros,
sua Diretoria Executiva, no Sanitária, como distancia- entre outros, desde que a
uso das atribuições que lhe mento social, higienização viola seja instrumento em
são conferidas pelo artigo de mãos com álcool gel destaque em sua expressão
53, XI, do seu Estatuto, 70%, tapete higienizador artística.
neste ato representada de calçados, uso obrigató- Art. 4º. Esta Lei entra em
por Presidente, Sr. Jaime rio de máscara, aferição da vigor na data de sua puAparecido de Camargo, temperatura.
blicação.
para fins do artigo 38, I, Não dispomos de conduCONVOCA todos os asso- ção para levar os Associa- PREFEITURA DE IPERÓ, EM
ciados, através do presente dos convocados a Reunião. 23 DE FEVEREIRO DE 2022.
Edital, para ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁIperó, 18 de março
LEONARDO ROBERTO
RIA, que será realizada
de 2022
FOLIM
no 05 de maio de 2022 às
Prefeito Municipal
8h30min, em primeira con- JAIME APARECIDO DE
vocação, e às 9h00minutos
CAMARGO
Publicado nesta Secretaria
do mesmo dia, em segunda
em 23 de fevereiro de
convocação, (atenção: a
Presidente da APAE
2022.
segunda convocação deve
de Iperó
ser obrigatoriamente meia
LUCIO GONÇALVES
hora depois conforme deDA SILVA FILHO
termina o artigo 37, §2º), LEI Nº 1.069, DE 23 DE
Secretário de Governo
não exigindo a lei quórum FEVEREIRO DE 2022
especial (art. 24, inciso 2º
do Estatuto das Apaes) com “Dispõe sobre a inclusão
a seguinte ordem do dia: no calendário de eventos
Apresentação de Relatório e de programações do
Contábeis e Financeiro do município o Festival da
primeiro trimestre 2022, Moda de Viola e dá outras
Relatório de Atividades do
providências”.
primeiro trimestre 2022,
3. Outros mais.
Autoria: Valter Rodrigues
A Assembleia Geral será Vieira, José Alberto Lima,
constituída pelo Presidente Valéria Regina M. de Souou Vice Presidente, Direto- za, Aurílio Reginaldo dos
ria Executiva, ou do Con- Santos e Anderson F. de
selho de Administração, Almeida
ou do Conselho Fiscal, ou Ref.: Projeto de Lei do Ledo Conselho Consultivo gislativo 004/22
da Apae da que a ela com- LEONARDO ROBERTO FOparecerem, quites com LIM, Prefeito do Município
suas contribuições (art.36, de Iperó, Estado de São
c/c 82).
Paulo, no uso de suas atriNo caso de procuração, buições legais, FAZ SABER
esta deverá ter firma re- QUE A C MARA MUNIconhecida em cartório, CIPAL APROVOU E ELE
o outorgado deverá ser SANCIONA E PROMULGA
membro da Diretoria Exe- A SEGUINTE LEI:
cutiva, ou do Conselho Art. 1º. Fica autorizado
de Administração, ou do o Poder Executivo instiConselho Fiscal, ou do Con- tuir e incluir no calendário
selho Consultivo da Apae de eventos e de prograoutorgante, não podendo mações do Município de
representar qualquer ou- Iperó, o “Festival da Moda
tra entidade filiada, ainda de Viola”, a ser realizado
que também figurante dos anualmente no 4º sábado
seus quadros sociais. (art. do mês de Maio.
36, §1º).
Art. 2º. O evento municipal
A Assembleia Geral insta- consiste em demonstrar
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Em homenagem às mulheres,
Fundo Social realiza chá da tarde
e o lançamento das ecobags
Na tarde de hoje, 11, o
Fundo Social de Solidariedade de Iperó realizou a 1ª
edição do Projeto “B.E.M.
Mulheres” (Bolsas Ecobag
feitas à Mão), em forma de
chá da tarde, com todas
as mulheres que colaboraram e fizeram doações
ao Fundo Social no ano de
2021. A data do evento foi
escolhida para que acontecesse na semana do Dia
Internacional da Mulher.
O evento teve como objetivo o lançamento e venda
das bolsas customizadas
e ecológicas (ecobags),
idealizadas e confeccionadas pela equipe do Fundo
Social, e todo o dinheiro
das vendas será revertido
a cursos para as mulheres, que serão escolhidos
por elas por meio de uma
votação online. A ação foi
pensada e será executada com o objetivo de
promover a qualificação

profissional feminina.
A partir desta segunda-feira
(14), a venda das ecobags estará aberta ao público, com
o valor unitário de R$30,00.
Os munícipes que tiverem
interesse devem procurar a
sede do Fundo Social para
escolherem a estampa da
bolsa e efetuarem o pagamento. É possível também
personalizá-las por meio de
encomenda.
A presidente do Fundo Social, Laís Assunção Folim,
comentou a ação. “Estamos
muito felizes em realizar esse
evento, que é uma forma de
ajudar as mulheres do nosso
município a se qualificarem
para o mercado de trabalho,
além de enaltecer e homenagear todas as mulheres
que nos ajudaram e colaboraram com o Fundo Social
em 2021. Na próxima edição,
abriremos espaço para que a
população possa participar
também.”.■

Prefeitura realiza implantação de
vagas de idosos e pessoas com
deficiência em toda a extensão
das principais Avenidas
A Prefeitura de Iperó, por cados no painel do veículo
meio do Departamen- estacionado. Além das vagas
to Municipal de Trânsito de idosos e deficientes, tam(DEMUTRAN), iniciou, em bém serão restauradas as
fevereiro, o trabalho de pinturas de lombadas, faixas
revitalização das pinturas de pedestres, meio fio, linha
e sinalizações de trânsito de divisão de fluxos e demardas vias públicas, nesta cação de estacionamento.
semana, a ação continua “Esta iniciativa será de óticom a pintura de vagas mo proveito para todos os
para idosos e pessoas com munícipes. É importante
deficiência, conforme a lei que as sinalizações estejam
13.146/2015.
claras e as placas muito bem
O serviço, que cumpre sinalizadas. As vagas de estodas as normas do Códi- tacionamento para idosos
go de Trânsito Brasileiro e pessoas com deficiência
(CTB), será feito em todo o devem ser respeitadas pemunicípio e busca garan- los condutores que não se
tir mais segurança para enquadram neste grupo,
motoristas e pedestres. podendo ser advertido sob
Vagas de estacionamento pena de multa”, comentou
para idosos e pessoas com o responsável pelo DEMUdeficiência estão sendo TRAN, José Daniel Machado.
destinadas na área cen- A multa para o motorista
tral de Iperó, Bacaetava e que desrespeitar a vaga de
George Oetterer.
idoso ou pessoa com defiOs condutores que fazem ciência é de R$ 293,47, além
parte desse grupo devem da inclusão de sete pontos
ir à Prefeitura Municipal na carteira de habilitação
para adquirirem os car- pela infração gravíssima e a
tões de estacionamento, possibilidade de reboque do
que precisam ser colo- veículo.!■
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