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#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL atividades religiosas reali- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
de pagamento lançando-se do Decreto Municipal nº
SELECIONADOS
DE IPERÓ
PARA O CURSO DE
zadas nos seus respectivos CONCURSO PÚBLICO Iperó, 18 de março de 2022. as diferenças apuradas em 2.007, de 04 de maio de
Nº 01/2020
cada cargo.
templos, e fora deles, como
2020, passarão a vigorar CUIDADOR DE IDOSO
RETIFICAÇÃO DO
Art. 3º. As despesas com com a seguinte redação:
atividade essencial a ser
Divisão de Recursos
EXTRATO DO 1º TERMO mantida em tempos de cri- A Prefeitura de Iperó, por
a execução da presente Lei “Art. 1º. Fica determinaInício : 14/03/2022
Humanos
ADITIVO DO CONTRATO ses oriundas de moléstias meio da Divisão de RecurComplementar correrão do o uso obrigatório de
N.º 013/2021
contagiosas, epidemias, sos Humanos e da Secre- Secretaria de Educação, por conta de dotações máscara de proteção fa- Adriana Lúcia Balbino Evaorçamentárias próprias, su- cial por qualquer cidadão risto
pandemias ou catástrofes taria de Educação, Cultura
Cultura e Esportes
CONTRATANTE: CÂMARA naturais, no âmbito do e Esportes, CONVOCA o
plementadas se necessário. nos transportes públicos Ângela Conceição do Vale
MUNICIPAL DE IPERÓ
candidato abaixo relacionaArt. 4º. Esta Lei Comple- coletivos e respectivos lo- Camargo
Município de Iperó.
CONTRATADA: CAMARGO §1º. Fica estabelecido ativi- do para comparecimento
LEI COMPLEMENTAR mentar entrará em vigor cais de acesso, embarque Ana Cristina Gomes da Silva
DISTRIBUIDORA DE GÁS dades religiosas realizadas às repartições municipais
na data de sua publicação, e desembarque; unida- Diana Aparecida Cordeiro
Nº 187, DE 17 DE
IPERÓ LTDA
retroagindo seus efeitos des de saúde; e unidades Carrijo
nos seus respectivos tem- para fins de provimento
MARÇO DE 2022
MODALIDADE: Dispensa plos, e fora deles, como de CARGO EM CARÁTER
de acordo com as datas escolares, para evitar a Denise Aparecida Carriel
n.º 050/2021 – Processo nº atividade essencial mesmo EFETIVO.
“Autoriza o Poder Executivo informadas no artigo 1º, transmissão comunitária Dilma Tavares Cordeiro Men062/2021
em período de crises oca- A convocação seguirá a a conceder reajuste salarial revogadas as disposições do Covid-19 no âmbito do donça
OBJETO: Repactuação do sionadas por enfermidades ordem de classificação dos aos servidores e dá outras em contrário.
Geni Vicente de Oliveira
Município de Iperó.”
preço do objeto e prorro- contagiosas e calamidade candidatos, nos termos do
providências”
“Art. 2º. Sem prejuízo das Gilmara Lara Peixoto
gação por 12 (doze) meses pública.
Edital de Concurso Público
PREFEITURA MUNICIPAL recomendações de distan- Jéssica de Jesus Neves
da vigência do contrato §2º. Será realizada a limita- n° 001/2020.
DE IPERÓ, EM 17
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
ciamento social e das de- Joycelaine Amaral Camargo
originário referente ao for- ção do número de pessoas LOCAL: Prefeitura de Iperó- Prefeito Municipal de Iperó, DE MARÇO DE 2022. mais medidas já expedidas Juliana Monique Proença
necimento contínuo de caso aconteça novamente Avenida Santa Cruz, 355- Estado de São Paulo, no uso
pelo Poder Público, o uso Cajuela
galões e fardos com gar- a Restrição Provisória, além Jardim Santa Cruz– Iperó- de suas atribuições legais, LEONARDO ROBERTO obrigatório de máscara de Karen Cavalcante de Araujo
rafas de água, descritos no de adotadas medidas de -SP.
FOLIM
FAZ SABER QUE A C MARA
proteção facial será exigido: Katia Pinheiro da Silva
Contrato 013/2021.
Prefeito Municipal
contenção sanitárias, ob- DATA: 23.03.2022 - HORÁ- MUNICIPAL APROVOU E ELE
I – por motoristas e usuá- Maria Verônica de Souza
ASSINATURA: 14/03/2022 jetivando impedir a pro- RIO: 09h00min
SANCIONA E PROMULGA A
rios de transporte coletivo Lemes
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. pagação de doenças de CARGO: PROFESSOR TI- SEGUINTE LEI:
Publicado nesta
de passageiros e respecti- Marcia Antunes da Mota
VALOR GLOBAL COM acordo com a gravidade TULAR DE ENSINO FUN- Art. 1º. Fica o Poder ExecuSecretaria, em 17
vos locais de acesso, em- Santos
ACRESCIMO: R$ 6.143,30 da situação e desde que DAMENTAL I - Classifica- tivo autorizado a conceder
de março de 2.022.
barque e desembarque; Maria Inez de Fatima Silva
(seis mil cento e quarenta e por decisão devidamente do de nº 14º.
reajuste salarial aos servidores
II – para acesso aos esta- Ferreira
três reais e trinta centavos) fundamentada em normas
LUCIO GONÇALVES
municipais ocupantes de carbelecimentos e unidades Mariléia da Silva Munhoz
Orientações:
DA SILVA FILHO
sanitárias e de segurança
gos de provimento efetivo e
de saúde (Unidades Básicas Monica Aparecida Alves
Angelo Valário Sobrinho pública, a qual indicará exSecretário de Governo de Saúde, Prontos Atendi- Monica Dias Bispo
em comissão, sendo:
Presidente da Câmara tensão, motivos e critérios 1- O candidato deverá I – aos servidores pertencenmentos Municipais, CAPS, Priscila Souza
Municipal de Iperó
técnicos e científicos em- apresentar cópias acom- tes ao quadro do magistério
Policlínicas Municipais e Romilda Santos Bezerra
Rosangela Cristina Santos
basadores das restrições panhadas das vias originais municipal, será concedido DECRETO Nº 2.257, DE unidades congêneres);
que porventura venham a da Carteira de Identidade ( reajuste de 15,60%, retroagin- 17 DE MARÇO DE 2.022. III – para acesso e perma- Sabrina Aparecida DominLEI Nº 1.068, DE 23 DE ser apresentadas.
RG) e Diploma ou Cer- do seus efeitos desde janeiro
nência em unidades esco- gues Massarico
FEVEREIRO DE 2022 §3º. A prestação dos servi- tificado acompanhado de 2022;
“Altera os artigos 1º e 2º, lares municipais, públicas Sintia Amorim Oliveira
Tamara da Silva Luiz
ços na forma do caput des- do respectivo Histórico II – aos servidores que per- do Decreto Municipal nº ou privadas.”
“Institui e dispõe o reco- te artigo, será acompanha- Escolar no momento da cebem como remuneração o 2.007, de 04 de maio de Art. 2º. Os demais artigos
nhecimento das atividades da por profissional da área, atribuição;
valor do piso municipal, será 2020, para flexibilizar o do Decreto Municipal nº Suplentes/ 2ª Chamada
religiosas realizadas nos respeitando-se as normas 2- A escolha do local de concedido reajuste de 7,50%, uso de máscaras faciais no 2.007, de 04 de maio de (caso houver desistência)
seus respectivos templos, e vigentes dos conselhos de trabalho se for o caso, po- retroagindo seus efeitos desMunicípio de Iperó”
2020, permanecem inalfora deles, como atividade classe profissional.
derá ser efetivada por meio de fevereiro de 2022;
_ CPF: 346.286.518-84
terados.
essencial a ser mantida em Art. 2º. Esta lei entrará de procuração mediante III – aos servidores ocupan- LEONARDO ROBERTO FO- Art. 3º. Este Decreto entra- _ CPF: 339.744.248-65
tempos de crises oriundas em vigor na data de sua apresentação do respectivo tes de cargo de provimento LIM, Prefeito do Município rá em vigor na data de sua _ CPF: 352.217.868-85
de moléstias contagiosas, publicação.
instrumento de mandato efetivo, em comissão, apo- de Iperó, Estado de São publicação, revogadas as _ CPF: 475.485.888-36
epidemias, pandemias ou
com firma reconhecida sentados, pensionistas e aos Paulo, no uso de suas atri- disposições em contrário. _ CPF: 352.204.208-52
catástrofes naturais, no
acompanhado de cópias Conselheiros Tutelares, com buições legais,
_ CPF: 167.331.458-98
município de Iperó”.
_ CPF: 379.466.838-39
PREFEITURA DE IPERÓ, reprográficas do documen- exceção dos servidores ci- CONSIDERANDO a flexibiliEM 23 DE FEVEREIRO to de identidade do pro- tados nos incisos I e II, será zação do Governo do Esta- PREFEITURA DE IPERÓ, EM _ CPF: 132.453.588-14
Autoria: Valéria Regina
curador e do candidato, as concedido reajuste de 10,07% do de São Paulo para o uso 17 DE MARÇO DE 2022. _ CPF: 014.337.609-83
DE 2022.
Matheus de Souza
quais não serão devolvidas; retroagindo seus efeitos des- de máscaras de proteção
Ref.: Projeto de Lei do Le- LEONARDO ROBERTO 3- Os candidatos que fo- de fevereiro de 2022.
facial, em conformidade LEONARDO ROBERTO
PREFEITURA MUNICIPAL
gislativo 003/22
rem convocados e que, Art. 2º. As diferenças apura- com o Decreto Estadual
DE IPERÓ, EM 17
FOLIM
FOLIM
eventualmente, ultrapas- das com relação aos períodos nº 66.575, de 17 de março
DE MARÇO DE 2022.
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal
LEONARDO ROBERTO FOsarem o número de vagas constantes do artigo 1º serão de 2022;
LIM, Prefeito do Município
somente farão jus à escolha pagas de forma parcelada ou CONSIDERANDO a atual
Publicado nesta
de Iperó, Estado de São
no caso de não compare- integral, a partir de abril de situação epidemiológica no
Secretaria em 23
Publicado nesta
Paulo, no uso de suas atri- de fevereiro de 2022. cimento ou de desistência 2022, conforme disponibili- Município de Iperó; e
Secretaria, em 17 de
buições legais, FAZ SABER
dos que constarem com dade orçamentária.
CONSIDERANDO o percenmarço de 2022.
QUE A CÂMARA MUNImelhor classificação.
Parágrafo único. Para o tual de vacinação da popuCIPAL APROVOU E ELE
Mais informações podem cumprimento do previsto lação iperoense contra a LÚCIO GONÇALVES DA
LUCIO GONÇALVES
SANCIONA E PROMULGA
ser obtidas diretamente no caput deste artigo o Po- COVID-19,
DA SILVA FILHO
SILVA FILHO
A SEGUINTE LEI:
DECRETA:
Secretário de Governo na Divisão de Recursos der Executivo adotará as
Secretário de Governo
Art. 1º. Fica instituído a
Humanos.
providências necessárias no Art. 1º. Os artigos 1º e 2º,
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LEI Nº 1.071, DE 18 DE I – Os tipos de Prevenção: e debatedores, com a par- fone, identidade e CPF do LEONARDO ROBERTO ligadas ao tema, entidades vigor na data de sua publiMARÇO DE 2022.
a) Palestras com profis- ticipação de professores, vendedor, do comprador
religiosas, órgãos estaduais e cação, revogadas as disposiFOLIM
sionais;
médicos e pessoas espe- ou de quem fez a troca;
federais e com o setor priva- ções em contrário.
Prefeito Municipal
“Institui e dispõe o mês b) Oficinas;
cializadas no assunto.
II – Data da venda, da comdo, para a realização das camfevereiro no calendário c) Cursos e Workshops; Art. 8º. Esta Lei entrará pra ou da troca;
Publicado nesta Secretaria panhas e ações referentes.
PREFEITURA DE IPERÓ, EM
municipal de prevenção, d) Entrevistas;
em vigor na data de sua III – Detalhamento da em 18 de março de 2022 Art. 4°. Durante o mês de 18 DE MARÇO DE 2022.
conscientização sobre os e) Caminhadas;
publicação, revogadas as quantidade e da origem
janeiro poderão ser abordacuidados com às doenças f) Rodas de Conversas.
disposições em contrário. dos itens comercializados; LUCIO GONÇALVES DA dos entre outros, os seguintes
LEONARDO ROBERTO
Alzheimer, Fibromialgia, ll - a divulgação de textos
IV – Especificação, em
temas:
SILVA FILHO
FOLIM
Lúpus e Leucemia”
educativos com linguagem PREFEITURA DE IPERÓ, caso de troca, do material Secretário de Governo I – Os tipos de Prevenção:
Prefeito Municipal
acessível, visando esclare- EM 18 DE MARÇO DE 2022. permutado por cabo de
a) Palestras com profissionais;
Autoria: Sebastião Francis- cer a população sobre o
cobre, arames, baterias,
b) Oficinas;
Publicado nesta Secretaria
co Correia.
tema;
LEONARDO ROBERTO transformadores, materiais LEI Nº 1.070, DE 18 DE c) Cursos e Workshops;
em 18 de março de 2022.
Ref.: Projeto de Lei do Le- III - a manutenção de
FOLIM
de alumínio, tubos, tampos
d) Entrevistas Midiáticas;
MARÇO DE 2022
gislativo 006/22.
programas de prevenção,
Prefeito Municipal
metálicos e peças metálicas
e) Caminhadas;
LUCIO GONÇALVES DA
LEONARDO ROBERTO FO- conscientização sobre os
em geral.
“Institui e dispõe o “Mês f) Rodas de Conversas;
SILVA FILHO
LIM, Prefeito do Município cuidados com às doenças Publicado nesta Secretaria Parágrafo único. Os lo- de Janeiro no calendário ll - a divulgação de textos Secretário de Governo
de Iperó, Estado de São Alzheimer, Fibromialgia, em 18 de março de 2022. cais onde se exerçam a municipal para conscienti- educativos com linguagem
Paulo, no uso de suas atri- Lúpus e Leucemia;
comercialização de cabo zação dos cuidados com a acessível, visando esclarecer
buições legais, FAZ SABER Art. 5°. O Poder Público
LUCIO GONÇALVES
de cobre, arames, baterias, nossa saúde mental”. a população sobre o tema;
LEI Nº 1.073, DE 18 DE
QUE A CÂMARA MUNI- poderá implantar nas esDA SILVA FILHO
transformadores, materiais
III - a manutenção de prograMARÇO DE 2022.
CIPAL APROVOU E ELE colas as seguintes ações:
Secretário de Governo de alumínio, tubos, tam- Autoria: Sebastião Francis- mas de prevenção, conscienSANCIONA E PROMULGA I - palestras com especiapos 2 metálicos e peças co Correia.
tização e combate a Saúde “Dispõe sobre a criação
A SEGUINTE LEI:
listas no assunto;
metálicas em geral, para Ref.: Projeto de Lei do Mental;
do “Programa Municipal
Art. 1º. Fica instituído o ll - exposições de traba- LEI Nº 1.072, DE 18 DE reciclagem no município Legislativo 005/22.
Art. 5°. O Poder Público po- de Incentivo ao Esporte de
mês de fevereiro no ca- lhos escritos, cartazes e
MARÇO DE 2022.
de Iperó, também deverão
derá implantar nas escolas as Iperó – PROMIEI” e dá outras
lendário municipal, para apresentações artísticas
emitir Nota Fiscal de En- LEONARDO ROBERTO FO- seguintes ações:
providências”
prevenção, conscientização relativas ao tema;
“Dispõe sobre a obrigatorie- trada destes materiais, nos LIM, Prefeito do Município I - palestras com especialistas
sobre os cuidados com às lll - campanha educativa de dade dos estabelecimentos termos da Lei.
de Iperó, Estado de São no assunto;
Autoria: Ivania Aparecida
doenças Alzheimer, Fibro- prevenção, conscientização comerciais que compram Artigo 2º. O estabeleci- Paulo, no uso de suas atri- ll - exposições de trabalhos Ricezi Calixto.
mialgia, Lúpus e Leucemia”, sobre os cuidados com às materiais de metal usados mento que não cumprir o buições legais, FAZ SABER escritos, cartazes e apresen- Ref.: Projeto de Lei do Legisa ser realizado anualmente. doenças Alzheimer, Fibro- ficarão obrigados a manter disposto na presente Lei, QUE A CÂMARA MUNI- tações artísticas relativas ao lativo 008/22.
Parágrafo Único. O mês ins- mialgia, Lúpus e Leucemia; cadastro com dados pes- ou não apresentar o ca- CIPAL APROVOU E ELE tema;
tituído por esta Lei fica in- IV - caminhadas, passeatas soais, bem como endereço dastro quando solicitado SANCIONA E PROMULGA lll - campanha educativa LEONARDO ROBERTO FOLIM,
cluído no calendário oficial e atos públicos;
completo das pessoas físicas por Autoridade Pública A SEGUINTE LEI:
conscientização ao dos cui- Prefeito do Município de
de eventos do Município V – seminários;
e jurídicas com as quais fo- no âmbito de sua compe- Art. 1º. Fica instituído o dados com a nossa saúde Iperó, Estado de São Paulo,
de Iperó.
VI - conscientização da co- ram efetuadas as compras e tência, fica sujeito, cumu- “Mês de Janeiro no ca- mental;
no uso de suas atribuições
Art. 2º. Cabe ao Poder munidade estudantil sobre dá outras providências” lativamente, as seguintes lendário municipal para IV - caminhadas, passeatas e legais, FAZ SABER QUE A
Público fomentar e orga- a prevenção, conscientipenalidades:
conscientização dos cui- atos públicos;
CÂMARA MUNICIPAL APROnizar ações aos destina- zação sobre os cuidados Autoria: Luis Fernando I – Multa de 625 (seiscentos dados com a nossa saúde V – seminários;
VOU E ELE SANCIONA E
tários desta lei que visem com às doenças Alzheimer, Paula Leite, Ivania Apare- e vinte e cinco) UFMs;
mental”, a ser realizado VI - conscientização da co- PROMULGA A SEGUINTE LEI:
incluí-los na vida social e Fibromialgia, Lúpus e Leu- cida Ricezi Calixto, Valter II – Apreensão de todo anualmente.
munidade estudantil sobre Art. 1º Fica criado pelo Poder
a conscientizá-los sobre cemia;
Rodrigues Vieira, Luis Ro- material identificado como Parágrafo Único. O mês as consequências e cuidados Executivo Municipal de Iperó
o tema, com campanhas, VII - capacitar educadores drigues Moreira.
cabo de cobre, arames, instituído por esta Lei fica com a nossa saúde mental; o “Programa Municipal de
seminários, palestras, de- e professores da rede mu- Ref.: Projeto de Lei do Le- baterias, transformadores, incluído no calendário ofi- VII - capacitar educadores e Incentivo ao Esporte – PRObates, reuniões, workshops, nicipal sobre estratégias de gislativo 007/22.
materiais de alumínio, tu- cial de eventos do Municí- professores da rede muni- MIEI”.
conferências, elaboração prevenção, conscientização LEONARDO ROBERTO FO- bos, tampos metálicos e pio de Iperó.
cipal sobre estratégias dos Art. 2º São objetivos do Prode cartilhas, folders, carta- sobre os cuidados com às LIM, Prefeito do Município peças metálicas;
Art. 2º. Cabe ao Poder cuidados com a nossa saúde grama Municipal de Incentivo
zes e outras, dando ampla doenças Alzheimer, Fibro- de Iperó, Estado de São III – Em caso de reincidên- Público fomentar e orga- mental;
ao Esporte - PROMIEI:
divulgação municipal.
mialgia, Lúpus e Leucemia Paulo, no uso de suas atri- cia, o cancelamento da nizar ações aos destina- Parágrafo Único. Os eventos I - promover o incentivo ao
Parágrafo Único. Durante o nas escolas;
buições legais, FAZ SABER sua inscrição no cadastro tários desta lei que visem educativos elencados neste desenvolvimento do esporte
ano poderão ser desenvol- Parágrafo Único. Os even- QUE A CÃMARA MUNI- municipal de contribuinte incluí-los na vida social e artigo terão como objetivo amador, radical, de aventura,
vidas campanhas e ações tos educativos elencados CIPAL APROVOU E ELE mobiliário e alvará de fun- a conscientizá-los sobre básico a transmissão de en- lutas, olímpico e comunitário,
que visem dar continuidade neste artigo terão como SANCIONA E PROMULGA cionamento.
o tema, com campanhas, sinamentos aos alunos sobre através de:
à conscientização.
objetivo básico a trans- A SEGUINTE LEI:
Parágrafo único. As pena- seminários, palestras, de- a nocividade e a conscien- a) autonomia para a criação
Art. 3°. O Poder Público missão de ensinamentos Artigo 1º. Os ferros-velhos lidades previstas nesta Lei bates, reuniões, workshops, tização dos cuidados com a de escolinhas e centros de
poderá firmar parcerias aos alunos sobre a noci- e todos os locais onde se não impedem a aplicação conferências, elaboração nossa saúde mental.
treinamentos das mais divercom outras secretarias vidade e a de prevenção, exerçam a comercialização de outras penalidades pre- de cartilhas, folders, carta- Art. 6°. O Poder Executivo, sas modalidades esportivas;
municipais, autarquias, conscientização sobre os de cabo de cobre, arames, vistas em Lei.
zes e outras, dando ampla durante o mês de janeiro b) fomento a prática do esfundações, associações, cuidados com às doenças baterias, transformadores, Artigo 3º. O Poder Execu- divulgação municipal.
poderá incentivar e apoiar a porte entre crianças;
conselhos, entidades as- Alzheimer, Fibromialgia, materiais de alumínio, tu- tivo poderá regulamentar Parágrafo Único. Durante o realização de atividades pela c) apoio à realização de Pasistenciais, organizações Lúpus e Leucemia.
bos, tampos metálicos e esta Lei, no que couber, ano poderão ser desenvol- sociedade civil.
lestras, Clínicas e Workshops
ligadas ao tema, entidades Art. 6°. Poder Executivo, peças metálicas em geral para garantir a sua fiel vidas campanhas e ações Art. 7°. Os eventos promo- que tenham como objetivo
religiosas, órgãos estaduais durante o mês de fevereiro para reciclagem, no mu- execução.
que visem dar continuida- vidos poderão ter o envol- a troca de experiências e
e federais e com o setor poderá incentivar e apoiar nicípio de Iperó, deverão Artigo 4º. Esta Lei entra de à conscientização.
vimento da comunidade e, conhecimentos de novas
privado, para a realização a realização de atividades preencher cadastro espe- em vigor na data de sua Art. 3°. O Poder Público sempre que possível, contar técnicas;
das campanhas e ações pela sociedade civil.
cífico de compra, venda publicação, revogadas as poderá firmar parcerias com palestrantes e debate- d) apoio a incentivos que
referentes.
Art. 7°. Os eventos promo- ou troca, identificando o disposições em contrário. com outras secretarias dores, com a participação tenham como objetivo e
Art. 4°. Durante o mês vidos poderão ter o envol- vendedor e o comprador,
municipais, autarquias, de professores, médicos e especialização nas áreas do
de fevereiro poderão ser vimento da comunidade e contendo as seguintes PREFEITURA DE IPERÓ, fundações, associações, pessoas especializadas no conhecimento aplicadas ao
abordados entre outros, os e, sempre que possível, informações:
EM 18 DE MARÇO
conselhos, entidades as- assunto.
esporte, de árbitros, técniseguintes temas:
contar com palestrantes e I – Nome, endereço, teleDE 2022.
sistenciais, organizações Art. 8º. Esta Lei entrará em cos, profissionais da área
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de educação física e outras profissionais de áreas afins;
e) apoio aos esportes radicais, de
aventura, artes marciais e olímpicos.
f) fomento à prática e ao desenvolvimento do esporte entre crianças e
adolescentes em situação de risco
pessoal e social e as pessoas com
deficiência.
g) fomento ao interesse da população pela prática habitual do esporte.
h) financiamento de construção e
reforma de praças e pistas esportivas.
II - promover o incentivo ao desenvolvimento do esporte profissional e olímpico através de:
a) Patrocínio de equipes e atletas
profissionais que participam de
competições regionais, estaduais e
nacionais.
III - promover o incentivo ao
desenvolvimento do esporte radical e de aventura através de:
a) Patrocínio de competições realizadas nos limites territoriais do
Município, que envolvam os esportes
radicais e de aventura.
Art. 3º Para a obtenção de convênios e parcerias de projetos do
Programa Municipal de Incentivo
ao Esporte - PROMIEI, os interesses
deverão apresentar os projetos
explicitando objetivos, recursos
financeiros e humanos envolvidos,
paro fim de fixação do valor do
incentivo e fiscalização posterior,
contendo os respectivos responsáveis técnicos, quando assim exigido
pelas normas regulamentadoras.
Art. 4º. Os atletas, competidores,
equipes, competições e demais projetos beneficiados por esta lei deverão
divulgar, obrigatoriamente, o apoio
institucional da Prefeitura de Iperó.
Art. 5º. As entidades representativas
dos diversos segmentos do desporto
e a Câmara Municipal terão acesso
a toda documentação referente aos
projetos alcançados por esta lei
quando solicitados.
Art. 6º. A presente lei será regulamentada no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, contados da sua
publicação.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PREFEITURA DE IPERÓ,
EM 18 DE MARÇO DE 2022.
LEONARDO ROBERTO
FOLIM
Prefeito Municipal
Publicado nesta
Secretaria em 18
de março de 2022.
LUCIO GONÇALVES
DA SILVA FILHO
Secretário de Governo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E
EMERGENCIAL
Nº 001/2021
A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e
da Secretaria da Educação, Cultura
e Esportes, 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 Processo Seletivo Simplificado
e Emergencial nº 001/2021, 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 convocação seguirá a ordem
dos candidatos classificados nos
termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado e Emergencial nº
001/2021.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 23.03.2022- HORÁRIO:
09h00m
CARGO: ORIENTADOR COVID-19Classificados do nº 75º ao 80º.
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 na Divisão de
Recursos Humanos.
Iperó, 18 de março de 2022.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
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A.M.E.I

Festival Aldir Blanc anima a
cidade com música e dança
nos próximos finais de semana
O aniversário da cidade
se aproxima e a Prefeitura
de Iperó promove, para o
município, o Festival Aldir Blanc, com dois dias
de muita musicalidade
e dança. No dia 20/03, as
bandas Mar de Lobos e Tio
Jhonny’s se apresentam
no Complexo Esportivo
Elisa, no Centro, a partir
das 19h e no dia 26/03, a
partir das 20h, na Praça
São Jorge, em George
Oetterr, a banda Mar de

Lobos volta aos palcos e, na
sequência, a Cia Happy T’
Dance se apresenta para o
público.
O Festival Aldir Blanc tem
base na Lei 14.017/20, aprovada há dois anos, pelo Congresso Nacional, que leva o
nome do compositor e escritor brasileiro, e visa minimizar os impactos causados
pela pandemia da Covid-19,
no setor Cultural.
Prestigie nossos artistas locais! ■

Inscrições Abertas!
O Projeto A.M.E.I. (Ação – cópia do RG do responsável
Multidisciplinar da Edu- pelo menor;
cação de Iperó) está com – Declaração de matrícula
inscrições abertas para os do aluno em rede regular de
polos do Centro e bairro ensino de Iperó/SP;
George Oetterer, e vão até – cópia da carteira de trabao dia 30 de março.
lho do responsável (página
Os documentos necessá- inicial e página onde consrios são:
te o registro atualizado) ou
– cópia da certidão de nas- declaração de trabalho com
cimento da criança;
firma reconhecida;
– cópia de um compro- - Número do cadastro no
vante de residência atua- CADÚNICO do município.
lizado;
Confira na imagem, os en– cópia da carteira da va- dereços para realizar as macinação da criança;
trículas! ■

CAUSA ANIMAL

Iperó promove contribuição
voluntária para o Fundo do
Bem Estar Animal
O munícipe de Iperó que
quiser contribuir com a
causa animal poderá fazer
uma doação através do
carnê do IPTU (Imposto
Predial Territorial Urbano).
A partir deste ano, constarão nos carnês uma folha
de boleto para contribuições voluntárias para
o Fundo do Bem Estar
Animal, no valor de R$
9,34.
O novo boleto solidário
do IPTU funcionará como
um pontapé inicial para a
implantação de novas políticas públicas em torno

da causa animal, já que todo
o dinheiro arrecadado será
investido em ações através
da administração municipal,
como por exemplo ações
Mutirões de Castração, Campanhas de Adoção e Promoção da Saúde Animal.
Também é possível realizar
uma contribuição de qualquer valor transferindo para
a conta bancária do Fundo
do Bem Estar Animal de
Iperó:
* Agência 4567-5
* C/C 16.627-8
Contribua. Doe para a causa
animal! ■
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Equipe da Prefeitura vistoriam
áreas afetadas pelas fortes chuvas
no bairro de George Oetterer
Na manhã do último
domingo, 13, em decorrência das fortes chuvas
que atingiram George
Oetterer na última sexta-feira, 11, o prefeito, junto
com sua equipe técnica,
estiveram vistoriando as
áreas e residências que
enfrentam uma situação
crítica no bairro devido ao
grande volume de água.
A equipe técnica, composta pelos agentes da
Defesa Civil, Lindamaris
Rodrigues e Marcelo Moraes, assessor da Secretaria de Governo, Fábio
Augusto, realizaram os levantamentos das demandas emergenciais a fim
de encaminhá-las para a
Secretaria de Serviços Municipais, que deve iniciar
os trabalhos emergenciais
já nesta segunda-feira, 14.
A vistoria também contou com a entrega de cobertores e cestas básicas
através da presidente do

Fundo Social de Solidariedade, Laís Assunção Folim, para
famílias que relataram a perda de mantimentos e itens
básicos. Também estiveram acompanhando a ação
os vereadores Valter Rodrigues, Beto Lima e Valéria
Regina.
Segundo o prefeito, a atuação de forma conjunta e
integrada busca assistir e
dar suporte às famílias que
foram prejudicadas pelas
fortes chuvas, além de prevenir possíveis acidentes e
executar um plano para evitar novos alagamentos.
A Prefeitura de Iperó orienta e destaca aos munícipes
a importância em acionar
os órgãos competentes em
situações de alagamentos,
através do Whatsapp (15)
99792-2007, Defesa Civil, ou
(15) 3266-1617, Guarda Civil
Municipal, para realização
de novas visitas técnicas e
providências sejam imediatamente tomadas. ! ■
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