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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 1.751, DE 14
DE DEZEMBRO DE 2017.
“Dispõe sobre a
programação financeira
para o exercício de 2018,
bem como, estabelece o
cronograma de execução
mensal de desembolso e
as metas bimestrais de
arrecadação, nos termos
dos artigos 8º e 13 da Lei
Complementar nº 101/
2000.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, especialmente, o disposto no artigo 6º da
Lei Municipal nº 924, de 3 de
julho de 2017, e à vista do que
consta dos artigos 8º e 13 da
Lei Complementar nº 101/
2000;
DECRETA
Art. 1º. Ficam estabelecidas
para o exercício de 2018, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, assim como as metas bimestrais de arrecadação, objetivando compatibilizar a realização das despesas ao efetivo
ingresso das receitas municipais.
Parágrafo único. O acompanhamento do que trata o caput deste artigo será efetuado
pela Secretaria de Administração e Finanças por meio da
emissão de Relatórios Geren-

ciais.
Art. 2º. O cronograma de que
trata o artigo 1º dará prioridade ao pagamento de despesas
obrigatórias do Município em
relação às despesas de caráter
discricionário e respeitará todas
as vinculações constitucionais
e legais existentes.
Parágrafo único. Os desembolsos para o Legislativo Municipal observarão os duodécimos mensais dos créditos orçamentários à ele atribuídos.
Art. 3º. Cabe aos órgãos setoriais do Município o cumprimento do disposto no artigo 7º
da Lei Municipal nº 924, de 3
de julho de 2017.
Art. 4º. O pagamento de despesas no exercício de 2018,
inclusive, dos Restos a Pagar,
observado o artigo 2º, fica autorizado até o montante dele
constante.
Art. 5º. O Secretário de Administração e Finanças, desde que
respeitados os montantes previstos nos Relatórios Gerenciais, poderá:
I - Proceder ao remanejamento dos limites entre órgãos;
II - Proceder ao remanejamento dos limites entre Restos a
Pagar e Despesas Orçamentárias;

III - Promover alterações nos
cronogramas de pagamento.
Art. 6º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a
ser abertos durante o exercício
de 2018, bem como, os créditos especiais reabertos, terão
sua execução condicionada aos
limites.
Art. 7º. Se verificado que a realização da receita poderá não
comportar as metas fiscais estabelecidas na Lei nº 924, de 3
de julho de 2017, o Secretário
de Administração e Finanças
deverá promover a limitação de
empenho e movimentação financeira.
Art. 8º. Os Secretários Municipais, no âmbito de suas competências, adotarão as providências necessárias à execução
do disposto neste Decreto.
Art. 9º. Este Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM 14 DE
DEZEMBRO DE 2017.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 14 de dezembro de 2017.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento
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UNIVESP

FESTA DA VIRADA

Inscrições para o vestibular
seguem até a próxima sexta

O PRAZO das inscrições para
o vestibular da Universidade
Virtual do Estado de São Paulo
(UNIVESP) termina na próxima
sexta (5). A instituição está oferecendo os cursos de Pedagogia e Engenharia da Computação para o município de Iperó,
que serão gratuitos. Os interessados em participar do processo seletivo pagarão apenas a
taxa de inscrição no valor de
R$ 47,88.
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Formação de profissional capaz de atuar em diversas atividades na área da computação, abrangendo, entre
outras, análise, planejamento e
desenvolvimento de sistemas
computacionais centralizados e
distribuídos, sistemas embarcados, desenvolvimento e uso de
tecnologias de comunicação,
engenharia da informação, sistemas multimídia e hipermídia,
redes de computadores, bem
como gestão de sistemas industriais e comerciais e de empresas de computação, com

instrução necessária para especificar, projetar, implementar,
integrar, testar e manter sistemas de hardware e software e,
assim, trabalhar com desenvolvimento de produtos, aplicações e serviços em qualquer
área da informática e da tecnologia da informação, atendendo a demanda de indústrias, empresas, grupos financeiros, centros de pesquisa e desenvolvimento, universidades,
estabelecimentos de ensino e
do setor de serviços públicos.
São oferecidas 50 vagas, com
aulas online diariamente pelo
Portal do Aluno e aulas presenciais a cada 15 dias. A duração
da graduação será de 5 anos.
PEDAGOGIA – Formação de
profissionais de educação habilitados para atuar em diferentes etapas, níveis e modalidades de educação – básica, jovens e adultos, profissional, diversidade e a distância – e desenvolvimento de competências e habilidades para compreensão ampla e contextualiza-

da dos processos de educação
formal, informal e não formal,
assim como promoção de produção e difusão de conhecimentos sobre ensino, aprendizagem, avaliação e gestão. São
oferecidas 50 vagas, com aulas online diariamente pelo Portal do Aluno e aulas presenciais a cada 15 dias. A duração
da graduação será de 4 anos.
Em Iperó as avaliações no decorrer do curso acontecerão no
Polo de Apoio que será instalado no Polo Cultural (Rua Luiz
Rossi, 107, Jardim Irene).
A UNIVESP é mantida pelo
Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação,
com credenciamento como
universidade pelo Conselho
Estadual de Educação e pelo
MEC.
As inscrições para o vestibular
devem ser feitas online no site
https://www.vunesp.com.br/
uvsp1703
Informações: (11) 3874-6300

Réveillon reúne
milhares de pessoas

A TRADICIONAL “Festa da
Virada”, promovida pela Prefeitura de Iperó, por meio do
Departamento de Cultura, reuniu cerca de 2,5 mil pessoas
que comemoraram a chegada
de 2018 na avenida Emílio
Guazzelli, região central, e
também na Praça São Jorge,
em George Oetterer.
A presença de DJ’s garantiu
muita música e descontração
para quem prestigiou o evento nos dois locais. O show principal ficou por conta dos fogos
coloridos, que iluminaram o
céu da cidade nos primeiros
minutos do novo ano.
Em respeito aos animais, ido-

sos e crianças, visando diminuir
os ruídos, a Prefeitura optou
por não utilizar a bateria de
rojões, assim como já foi feito
no passado.
E com o nível de ruído bem
menor que os fogos de artifício tradicionais, o belo espetáculo de luzes e cores durou
cerca de 15 minutos.
“A Festa da Virada é realizada
para os iperoenses se divertirem com as suas famílias e
amigos, comemorando a chegada do novo ano. Desejo aos
iperoenses um feliz 2018. Que
seja um ano repleto de paz,
alegrias e conquistas”, comentou o prefeito.
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SAÚDE

FROTA NOVA MUNICÍPIOS

Iperó receberá R$ 465 mil
do programa estadual

NA ÚLTIMA quinta (28), o
prefeito de Iperó esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São
Paulo, onde assinou o contrato de R$ 465 mil com a Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista, para a
aquisição de uma motoniveladora. Estiveram presentes o governador, Geraldo Alckmin, o
secretário Chefe da Casa Civil,
Samuel Moreira, e prefeitos de
diversas regiões do Estado de
São Paulo.
Iperó é uma das primeiras beneficiadas pelo Programa Frota Nova Municípios. O Governo de São Paulo, por meio da
Desenvolve SP, aprovou o pedido de financiamento para a
Prefeitura adquirir o novo equipamento que será utilizado na

manutenção de vias de terra.
“É fundamental que os municípios tenham veículos e equipamentos eficientes para atender a população com qualidade e este programa permite
que as prefeituras realizem os
investimentos necessários com
condições muito mais acessíveis e sem comprometer o orçamento municipal”, disse Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve SP.
“Hoje o município conta com
apenas uma motoniveladora e,
com a nova máquina, toda a
nossa área rural, estradas e vias
de terras serão bastante beneficiadas. Agradecemos ao governador, toda a equipe da Prefeitura que trabalhou no projeto, a Câmara Municipal, to-

Novas ambulâncias são
entregues à Prefeitura
dos os nossos vereadores que
aprovaram de forma unânime
o projeto de lei autorizando a
parceria com a Desenvolve SP.
Em especial, agradecemos ao
nosso amigo e deputado federal Samuel Moreira por todo o
apoio em mais esse êxito para
Iperó. Foram mais de 130 municípios inscritos na primeira
fase do Programa Frota Nova,
sendo apenas oito contemplados, entre os quais Iperó foi
uma das primeiras cidades beneficiadas”, comemorou o prefeito.
Administrado pela Casa Civil e
operado pela Desenvolve SP, o
Programa Frota Nova Municípios financia, a juro zero, a renovação de veículos utilizados
para a prestação de serviços
públicos. O limite máximo de
financiamento é de R$ 500 mil
por município, com o prazo de
até seis anos para pagar, incluindo seis meses de carência.
As prefeituras ficam isentas da
taxa de juros, equalizada pelo
governo paulista, pagando
apenas a amortização do valor
principal, atualizado pelo IPCA.
Em caso de inadimplência, os
juros cobrados por parcela em
atraso são de 9,5% ao ano.
Para que haja a liberação dos
recursos, a Prefeitura de Iperó
apresentará à Desenvolve SP a
documentação do processo licitatório concluído.

NO ÚLTIMO dia 22, a Prefeitura de Iperó recebeu as
duas novas ambulâncias adquiridas no início de outubro, com
recursos remanescentes de
convênios de 2015 e 2016, originados em emendas do deputado federal Samuel Moreira,
atual secretário chefe da Casa
Civil do Estado de São Paulo.
O custo das aquisições foi de
R$ 254,8 mil, sendo um veículo de menor porte (modelo
RENAULT Kangoo) e um furgão
(modelo RENAULT Master) totalmente equipados para os
atendimentos.
Com os dois novos veículos,
Iperó passa a contar com seis

ambulâncias, das quais uma é
a UTI móvel. Além dessas ambulâncias, Iperó possui um veículo novo para os atendimentos do SAMU, que foi recebido no início de 2017.
“Para nós, a entrega dessas
ambulâncias na segunda quinzena de dezembro foi como
um presente de Natal, que permitirá melhorar a nossa estrutura e o atendimento à população. É mais uma conquista
importante para todos os iperoenses e agradecemos ao
amigo Samuel Moreira que tem
nos apoiado bastante nesses
últimos anos”, destacou o prefeito.

