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ATOS OFICIAIS
EXTRATO DE PORTARIA
Portaria nº 174, de 27 de junho
de 2019 - Instaura Processo Administrativo Disciplinar para
apuração dos fatos envolvendo conduta do servidor M.C.S.
com fundamento nos artigos
182 e 188 da Lei Municipal nº
19/1992.
Portaria nº 175, de 27 de junho de 2019 - Dispõe sobre a
suspensão preventiva de servidor efetivo com fundamento no
artigo 187 da Lei Municipal nº
19/1992.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 28 DE JUNHO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 28 de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

Artigo 2.º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o
art. 1.º será coberto com os recursos aludidos no artigo 43,
parágrafo 1.º, inciso III, da Lei Federal 4.320/64, no valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), anulando-se parcialmente a seguinte dotação:

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Portaria Nº 057/19 – Concede
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE- férias a funcionária Tais de FátiRÓ, 27 DE JUNHO DE 2019.
ma Moisés, RG: 41.364.381-5
(Escriturário), referência “E-2”,
Vanderlei Polizeli
no período de 1º/07/2019 a
Prefeito Municipal
10/07/2019, sendo 1/3 (um terço)
convertido em abono pecuniário.
Publicada nesta Secretaria
Portaria Nº 058/19 – Conceem 27 de junho de 2019.
de férias a funcionária Marileia
Rosa Guimarães Pessoa, RG:
Joyce Helen Simão
44.667.467-9 (Almoxarife), reSecretária de Governo
ferência “E”, no período de
10/07/2019 a 29/07/2017, sendo
1/3 (um terço) convertido em aboDECRETO Nº 1.901, DE 28
no pecuniário.
DE JUNHO DE 2019.
Portaria Nº 059/19 - Suspende integralmente o expediente na Câ“Decreta Luto Oficial”
mara Municipal de Iperó no dia 08
de julho de 2019, em virtude do
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Feriado Estadual de 09 de Julho Municipal de Iperó, Estado de Revolução Constitucionalista.
São Paulo, no uso de suas atri- Portarias n.º s 057 a 059/2019 buições legais; CONSIDERANDO Publicadas e registradas nesta sea participação ativa no processo cretaria em 27 de junho de 2019.
de emancipação político
administrativa de Iperó; CONLuis Fernando Paula Leite
SIDERANDO os relevantes serPresidente
viços prestados em prol do desenvolvimento da cidade, tendo
sido o primeiro prefeito de IpeRESOLUÇÃO N.º 001/2019
ró e atuado em dois mandatos
(1965-1968 e 1977-1982);
(AUTORIA: MESA DIRETORA DA
DECRETA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ)
Art. 1º. Fica decretado LUTO
OFICIAL por 03 (três) dias, no “Dispõe sobre a abertura de créâmbito deste município, em si- dito adicional suplementar ao ornal de pesar pelo falecimento çamento vigente e dá outras prodo ex-Prefeito, Sr. JOSÉ HOMEM vidências”.
DE GÓES, mais conhecido como A MESA DIRETORA DA CÂMARA
“ZÉ BORBA”, pelos relevantes MUNICIPAL DE IPERÓ, ESTADO DE
serviços prestados a esta cidade, SÃO PAULO, NO USO DE SUAS
devendo a bandeira do municí- ATRIBUIÇÕES LEGAIS E REGIMENpio ser hasteada à meia verga TAIS, FAZ SABER QUE A CÂMARA
no Paço Municipal e nas demais APROVOU A SEGUINTE RESOLUrepartições municipais durante o ÇÃO:
referido período.
Artigo 1.º - Fica aberto um CrédiArt. 2º. O setor competente to- to Adicional Suplementar ao orçamará todas as providências ne- mento vigente da Câmara Municicessárias para a execução do pal de Iperó, na importância de R$
presente Decreto.
180.000,00 (cento e oitenta mil
Art. 3º. Este Decreto entrará em reais), observando-se as classifivigor na data de sua publicação, cações Institucional, Econômica,
revogadas as disposições em Funcional- Programática e Despecontrário.
sa, a seguir:

Artigo 3.º - Ficam, em decorrência da presente, alteradas as
peças orçamentárias vigentes.
Artigo 4.º - Esta Resolução entrará em vigor na data da publicação do Decreto Executivo.
Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira”, em 19 de junho
de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
LEI Nº 961, DE 27 DE JUNHO DE 2019.
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2.020 e dá
outras providências”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei estabelece, nos termos do artigo 165, § 2º da
Constituição Federal, asdiretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre
as alterações na legislação tributária.
Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput,
esta Lei dispõe sobre a autorização para o aumento das despesas com pessoal de que trata o artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
CAPÍTULO II - DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 2º. As metas e prioridades da Administração Municipal
para o exercício de 2020 são as especificadas no Anexo de
Metas e Prioridades (Anexos V e VI – Planejamento Orçamentário LDO), integrante desta Lei, as quais têm precedência na
alocação de recursos na Lei Orçamentária, não se constituindo
em limite à programação da despesa.
Parágrafo único. As metas e prioridades de que trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive
pela Lei Orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo
Poder Executivo.
Art. 3º. As metas de resultados fiscais do Município para o
exercício de 2020 são as
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei,
desdobrado em:
I - Demonstrativo - Riscos Fiscais e Providências;
II - Demonstrativo I - Metas Anuais;
III - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas
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Fiscais do Exercício Anterior;
IV - Demonstrativo III - Metas Fiscais
Atuais Comparadas com as Fixadas
nos Três Exercícios Anteriores;
V - Demonstrativo IV - Evolução do
Patrimônio Líquido;
VI - Demonstrativo V - Origem e
Aplicação dos Recursos Obtidos
com a Alienação de Ativos;
VII - Demonstrativo VI - Receitas e
Despesas Previdenciárias do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores - (não se aplica ao Município de
Iperó);
VIII - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de
Receita;
IX - Demonstrativo VIII - Margem de
Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
CAPÍTULO IV- DOS RISCOS FISCAIS
Art. 4º. Os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as
contas públicas estão avaliados no
Anexo de Riscos Fiscais, integrante
desta Lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências,
no qual são informadas as medidas
a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se passivos
contingentes e outros riscos fiscais,
possíveis obrigações presentes, cuja
existência será confirmada somente
pela ocorrência ou não de um ou
mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do
Município.
DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Art. 5º. A Lei Orçamentária conterá
reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos.
§1º. A reserva de contingência será
fixada em no máximo 1% (um por
cento) da receita corrente líquida
e sua utilização dar-se-á mediante
créditos adicionais abertos à sua
conta.
§2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência
não precisará ser utilizada, no todo
ou em parte, para sua finalidade, o
saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.
CAPÍTULO VI - DO EQUILÍBRIO DAS
CONTAS PÚBLICAS
Art. 6º. Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará
o equilíbrio das finanças públicas,
por meio da gestão das receitas e
das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem
prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e
da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo
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conforme os objetivos programáticos estabelecidos no Plano
Plurianual vigente para o exercício de 2020.
CAPÍTULO VII - DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO,
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E LIMITAÇÃO
DE EMPENHO
Art. 7º. Até 30 (trinta) dias após
a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e
o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar
a realização de despesas com a
previsão de ingresso das receitas.
§1º. Integrará essa programação, as transferências do tesouro municipal para os órgãos da
administração indireta e destes
para o tesouro municipal.
§2º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação
financeira, devendo ocorrer na
forma de duodécimos a serem
pagos até o dia 20 (vinte) de
cada mês.
Art. 8º. No prazo previsto no caput do artigo 7º, o Poder Executivo e as suas entidades da Administração Indireta estabelecerão
as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com
a especificação, em separado,
quando pertinente, das medidas
de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e dos valores de ações ajuizadas para a
cobrança da dívida ativa, bem
como, da evolução do montante dos créditos tributários e não
tributários passíveis de cobrança
administrativa.
§1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de
cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de
comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no Anexo de Metas Fiscais,
por atos a serem adotados nos
trinta dias subsequentes, a Câmara Municipal, a Prefeitura e as
entidades da Administração Indireta determinarão, de maneira
proporcional, a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das
dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e
de movimentação financeira, em
montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados.
§2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as
providências deste, o correspondente montante que lhe caberá
na limitação de empenho e na
movimentação financeira, acompanhado da devida memória de
cálculo.
§3º. Na limitação de empenho e
movimentação financeira, serão

adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social,
particularmente nas de educação, saúde e assistência social.
§4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação
financeira as despesas destinadas ao pagamento do serviço da
dívida e de precatórios judiciais.
§5º. Também não serão objeto
de limitação e movimentação financeira, desde que a frustração
de arrecadação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao
atingimento dos porcentuais
mínimos de aplicação na saúde e no ensino as decorrentes
de outros recursos vinculados.
§6º. A limitação de empenho e
movimentação financeira também será adotada na hipótese
de ser necessária a redução de
eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que
dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§7º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a
obtenção dos resultados fiscais
programados e a limitação de
empenho enquanto perdurar
essa situação, nos termos do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§8º. A limitação de empenho e
movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em
parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se
reverta nos bimestres seguintes.
CAPÍTULO VIII - DAS DESPESAS
COM PESSOAL
Art. 9º. Desde que respeitados
os limites e as vedações previstos
nos artigos 20 e 22, parágrafo
único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com
pessoal para:
I - Concessão de vantagem ou
aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas
de carreiras;
II - Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§1º. Os aumentos de despesa
de que trata este artigo somente
poderão ocorrer se houver:
I - Prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
II - Lei específica para as hipóteses previstas no inciso I, do caput
deste artigo;
III - No caso do Poder Legislativo,
observância aos limites fixados
nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.
§2º. Na hipótese de ser atingido
o limite prudencial de que trata
o artigo 22, parágrafo único, da
Lei Complementar Federal nº
101/2000, a contratação de ho-

ras extras fica vedada, salvo:
I - No caso do disposto no inciso II
do § 6º do artigo 57 da Constituição Federal;
II - Nas situações de emergência e
de calamidade pública;
III - Para atender às demandas
inadiáveis de atenção básica da
saúde pública;
IV - Para manutenção das atividades mínimas das instituições de
ensino;
V - Nas demais situações de relevante interesse público, devida e
expressamente autorizadas pelo
respectivo Chefe do Poder.
CAPÍTULO IX - DOS NOVOS PROJETOS
Art. 10. A Lei Orçamentária não
consignará recursos para início de
novos projetos se não estiverem
adequadamente atendidos os em
andamento e contempladas as
despesas de conservação do patrimônio público.
§1º. A regra constante do caput
aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.
§2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja
alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os
respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados
e em vigência.
CAPÍTULO X - DO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
E FINANCEIRO
Art. 11. Para os fins do disposto
no artigo 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000,
consideram-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou
de serviços e com a realização de
obras e serviços de engenharia,
até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do artigo
24, da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993.
CAPÍTULO XI - DO CONTROLE DE
CUSTOS
Art. 12. Para atender ao disposto no artigo 4º, inciso I, alínea
“e”, da Lei Complementar nº
101/2000, os chefes dos Poderes
Executivo e Legislativo adotarão
providências junto aos respectivos
setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos
e avaliar os resultados das ações
e dos programas estabelecidos e
financiados com recurso dos orçamentos.
Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento
serão apresentados em quadros
anuais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e
das instituições encarregadas do
controle externo.
CAPÍTULO XII - DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A PESSOAS
FÍSICAS E A PESSOAS JURÍDICAS

Art. 13. Observadas as normas
estabelecidas pelo artigo 26 da
Lei Complementar Federal nº
101/2000, para dar cumprimento aos programas e às ações
aprovadas pelo Legislativo na Lei
Orçamentária, fica o Executivo
autorizado a destinar recursos
para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas
físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa
de unidade competente da Administração.
Parágrafo único. De igual forma ao disposto no caput deste
artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e
de acordo com o estabelecido
em lei, poderão ser destinados
recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica.
Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades
privadas sem fins lucrativos, por
meio de auxílios, subvenções
ou contribuições, desde que
observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras
porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº 4.320/64, na Lei Federal
13.019/15 (com suas alterações)
e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo:
I - Apresentação de programa
de trabalho a ser proposto pela
beneficiária ou indicação das
unidades de serviço que serão
objeto dos repasses concedidos;
II - Demonstrativo e parecer técnico evidenciando que a transferência de recursos representa
vantagem econômica para o órgão concessor, em relação a sua
aplicação direta;
III - Em se tratando de transferência de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à
compatibilização e adequação
aos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
IV - Vedação à redistribuição dos
recursos a outras entidades, congêneres ou não;
V - Apresentação da prestação
de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e
condições fixados na legislação
e inexistência de prestação de
contas rejeitada;
VI - Justificativas quanto ao critério de escolha do beneficiário.
§1º. Para habilitar-se ao recebimento de auxílio, subvenção social ou contribuição, a entidade
deverá apresentar declaração
de regular funcionamento, emitida no exercício de 2019 por
autoridade local e comprovar a
regularidade do mandato de sua
diretoria.
§2º. A entidade beneficiada com
os recursos públicos previstos no
caput, submeter-se-á à fiscalização do Poder Executivo com a
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finalidade de verificar o fiel cumprimento dos objetivos para os
quais recebeu os recursos.
§3º. Fica vedada a celebração
de convênio com entidade em
situação irregular no Município,
em decorrência de transferência
feita anteriormente.
§4º. A transferência de recursos
a título de “subvenções sociais”,
nos termos da Lei Federal nº
4.320/64, atenderá as entidades
privadas sem fins lucrativos que
exerçam atividades de natureza
continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação
ou cultura.
§5º. As “contribuições” somente serão destinadas as entidades sem fins lucrativos que não
atuem nas áreas de que trata o
parágrafo quarto deste artigo.
§6º. A transferência de recursos
a título de “auxílios”, previstos
no art. 12, § 6º, da Lei Federal
nº 4.320/64, somente poderá
ser realizada para entidades privadas sem fins lucrativos e desde
que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.
Art. 15. Visando à realização e
ao atendimento de atividades
estabelecidas nos programas
governamentais do Município,
o Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades
sem fins lucrativos, para, em seu
nome, prestarem serviços à população, em conformidade com
o estabelecido no artigo 116 da
Lei Federal nº 8.666/93.
Art. 16. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal
serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da
execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos
próprios para sua realização.
Parágrafo único. Os repasses
previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da
própria Lei Orçamentária Anual
e da abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais,
autorizados em lei, e dos créditos adicionais extraordinários.
Art. 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas
de competência de outros entes da Federação, se estiverem
firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres; se
houver recursos orçamentários
e financeiros disponíveis; e haja
autorização legislativa, dispensada esta no caso de competências
concorrentes com outros municípios, com Estado e com a União.
CAPÍTULO XIII - DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RENÚNCIA
DE RECEITAS
Art. 18. Nas receitas previstas na
Lei Orçamentária Anual poderão
ser considerados os efeitos das
propostas de alterações na legis-
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lação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei
que esteja em tramitação na
Câmara Municipal.
Art. 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo
sobre alterações na legislação
tributária, especialmente sobre:
I - Instituição ou alteração da
contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
II - Revisão das taxas, objetivando sua adequação ao custo dos
serviços prestados;
III - Modificação nas legislações
do imposto sobre serviços de
qualquer natureza, imposto
sobre a transmissão inter vivos
de bens imóveis e de direitos a
eles relativos, imposto sobre a
propriedade predial e territorial
urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente
e mais justa;
IV - Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e
arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das
obrigações tributárias, além da
racionalização de custos e recursos em favor do Município e
dos contribuintes.
Art. 20. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita só
serão promovidas se observadas as exigências do artigo 14
da Lei Complementar Federal
nº 101/2000 e após a juntada,
aos respectivos processos, dos
documentos ou informações
que comprovem o atendimento
do disposto no caput do referido dispositivo, bem como do
seu inciso I ou II.
CAPÍTULO XIV - DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de
2020 e em créditos adicionais,
em decorrência da extinção,
transformação, transferência,
incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades,
bem como de alterações de
suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa
por categoria de programação,
inclusive os títulos, os objetivos,
os indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza
de despesa e por modalidades
de aplicação.
Art. 22. Em cumprimento ao
que dispõe expressamente o
artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal, ficam autoriza-
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das as transposições, os remanejamentos e
as transferências de recursos orçamentários,
quando realizados no âmbito de um mesmo
órgão, no limite de 1/5 (um quinto) do valor
total das despesas orçamentárias.
Art. 23. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos
órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária.
Art. 24. A Câmara Municipal elaborará sua
proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de agosto de 2019.
§1º. O Executivo encaminhará à Câmara
Municipal, até trinta dias antes do prazo fixado no caput, os estudos e as estimativas
das receitas para o exercício de 2019 e 2020,
inclusive da receita corrente líquida, conforme estabelece o artigo 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§2º. Os créditos adicionais lastreados apenas
em anulação de dotações do Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa, no prazo de até três dias
úteis, contados da solicitação daquele Poder.
Art. 25. Não sendo encaminhado o autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária de 2020
até o dia 31 de dezembro de 2019, fica o
Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em
Lei, na base mensal de 1/12 (um inteiro e
doze avos) do valor previsto em cada ação
constante da proposta original.
§1º. Considerar-se-á antecipação de crédito
à conta da Lei Orçamentária a utilização dos
recursos autorizada neste artigo.
§2º. Na execução das despesas liberadas na
forma deste artigo, o ordenador de despesa
deverá considerar os valores constantes do
Projeto de Lei Orçamentária de 2019 para
fins do cumprimento do disposto no artigo
16 da Lei Complementar Federal 101/2000.
§3º. Os saldos negativos eventualmente
apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei dos orçamentos no
Poder Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por decreto do Poder Executivo, após
a publicação da Lei Orçamentária.
§4º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as
providências de que tratam os artigos 7º e
8º serão efetivadas até o dia 31 de janeiro
de 2020.
Art. 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2020 serão
inscritas em restos a pagar, processados e
não processados, e terão validade até 31
de dezembro do ano subseqüente, inclusive para efeito de comprovação dos limites
constitucionais de aplicação de recursos nas
áreas da educação e da saúde.
Art. 27. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
27 DE JUNHO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 27
de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2018

ATRIBUIÇÃO DE CLASSES/AULAS –
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2018

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 Concurso Público nº 001/2018, em especial,
no disposto no item 9.7, 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 na necessidade de
substituição de servidores efetivos licenciados, nos termos
da legislação municipal, e cuja
ausência poderá comprometer
o bom desenvolvimento dos serviços nos locais de trabalho em
que laboram.
A convocação seguirá a ordem
dos candidatos classificados nos
termos do Edital de Concurso
Público n° 001/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
Cruz.
DATA: 03.07.2019 - HORÁRIO:
09h30m
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL- Classificados do
nº 40º e 41º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas
das vias originais da Carteira de
Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho
se for o caso, poderá ser efetivada por meio de procuração
mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato
com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas
do documento de identidade do
procurador e do candidato, as
quais não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente,
ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha
no caso de não comparecimento
ou de desistência dos que constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de
Recursos Humanos.

ENSINO FUNDAMENTAL I = 01 VAGA

Iperó, 26 de Junho de 2019.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.

IPERÓ, 26 DE JUNHO DE 2019.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos
Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados
para comparecimento às repartições municipais para
fins de provimento de cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos
candidatos, nos termos do Edital de Concurso Público
n° 002/2018.
LOCAL: Prefeitura de Iperó/ Paço Municipal – Av. Santa
Cruz, 355 - Jardim Santa Cruz – Iperó-SP
DATA: 03.07.2019 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL I – Classificado de nº 50º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade
(RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for o caso, poderá
ser efetivada por meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento de mandato com
firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do
candidato, as quais não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente
farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou
de desistência dos que constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na
Divisão de Recursos
Humanos.
Iperó, 26 de Junho de 2019.
Divisão de Recursos Humanos Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
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DECRETO Nº 1.902, DE 28 DE JUNHO DE
2019.
“Altera os Membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - Gestão 2018/2019 e revoga o Decreto nº
1.822/2018.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 106, de 14 de maio
de 1997;
DECRETA
Art. 1º. Ficam alterados os membros do
Conselho Municipal de Assistência Social
- CMAS - para o biênio 2017/2019, conforme disposto na Lei Municipal n° 106,
de 14 de maio de 1997, a saber:
I - Representantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Titular: Tarcila Mirele Quirino de Freitas Nicomedes
Suplente: Aline Ferreira da Silva
II - Representantes da Secretaria de Saúde
Titular: Gilce Maria Vida Aparecido
Suplemente: Valéria Aparecida de Paula
III - Representes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Titular: Jemina Domingos dos Santos
Suplente: Leila Aparecida Oliveira
IV - Representantes da Secretaria de Administração e Finanças
Titular: Bruna Letícia Oliveira Curvelo
Suplente: Maria Aparecida Rosa
V - Representantes das Entidades e Associações Comunitárias
Titular: Ivania Ricezi Calixto
Suplente: Letícia Vieira de Almeida
VI - Representantes das Associações de
Portadores de Deficiências Físicas e Mentais
Titular: Ana Cristina da Silva
Suplente: Jaqueline Bueno Ferreira
Decreto nº 1.902, de 28 de junho de 2019
- Pág. 2/2.
VII - Representantes da Associação de Idosos
Titular: Ruth Dornela Paixão
Suplente: Arthur Ferreira Coimbra Filho
VIII - Representantes dos Trabalhadores da
Área da Assistência Social
Titular: Patrícia Aparecida de Oliveira Cavalheiro
Suplente: Valdenis Ribera Mira
Art. 3º. As despesas com a execução do
presente decreto serão suportadas pelo
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial o Decreto n° 1.822,
de 24 de setembro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM
28 DE JUNHO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 28
de junho de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

PORTARIA Nº 131, DE 2 DE MAIO DE 2019.
“Nomeação de Cargo em Comissão”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais;
RESOLVE
Art. 1°. Fica nomeado o Sr. FÁBIO AUGUSTO DE CAMPOS, portador da Cédula de
Identidade nº 26.447.576-8 SSP/SP, para
o cargo em comissão de SECRETÁRIO DE
ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, em conformidade com o disposto na
Lei Complementar nº 147, de 6 de
dezembro de 2017.
Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 2
DE MAIO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 2 de maio
de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Planejamento
e Desenvolvimento

ESPORTE
INFRAESTRUTURA

“Jovens de Honra” conquista 16 medalhas no 29º
Campeonato Brasileiro de Kickboxing
Realizado entre os dias 20 e 23 de junho, na cidade de
Sorocaba, o 29º Campeonato Brasileiro de Kickboxing premiou
com 16 medalhas atletas do projeto “Jovens de Honra”. Ao todo
foram 11 medalhas de ouro, 02 de prata e 03 de bronze, nas
modalidades Kick Light, Light Contact e Point Fight.
Kamille Vitoria, atleta que participa do projeto desde 2015,
conta que começou a praticar o esporte por influência do irmão e,
desde então, vem se dedicando “Cresci no projeto e com o tempo conquistei os títulos de campeã Estadual, Paulista e Brasileiro
diversas vezes. Num esporte onde predomina o gênero masculino,
eu venho representando as meninas com muito orgulho. Gostaria

de agradecer os responsáveis pela minha evolução, os professores senseis Ernando Araújo, Renato Vieira e o mestre
Waldir Fernandes que me ajudaram”.
O projeto “Liga Jovens de Honra” é desenvolvido desde
2013 e conta com o apoio da Prefeitura. Com público alvo
de diversas faixas etárias (crianças, jovens e adultos), esta
iniciativa tem como objetivo desenvolver e aprimorar a
prática esportiva para participação de campeonatos, com
foco e disciplina que vão além da academia.■
Confira na tabela o quadro de medalhas:
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SUBPREFEITURA
INFRAESTRUTURA

CAPACITAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Gestores municipais de Iperó
participam do ‘1º Fórum InvestSP’
Na última terça-feira
(25), a secretária de Governo e
o secretário de Planejamento e
Desenvolvimento da Prefeitura de Iperó participaram do 1º
Fórum InvestSP realizado em
São Paulo pelo Governo do Estado. Ao todo, 120 município
estiveram presentes com mais
de 230 gestores municipais.
O fórum possibilitou os
gestores obterem capacita-

ção, fomento e atração em torno
do investimento, com o objetivo
de mostrar a importância da
gestão pública no trabalho de
atração, expansão e retenção
de empresas em todo o Estado.
A ocasião contou com a participação do coordenador de
ensino técnico, tecnológico e
profissionalizante da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico,
Daniel Barros, ministrando um

conteúdo voltado os diversos
programas de capacitação profis
sional do governo do Estado, além
da Superintendente de Políticas
Públicas da Desenvolve SP, Karen
Mussi, que mostrou os requisitos
que os municípios devem cumprir
para obter linhas de financiamento, Wilson Mello, presidente do
InvestSP e o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos
Vinholi.■

BBP
INFRAESTRUTURA

Banco do Povo fecha semestre com
meta de contratos atingida
O Banco do Povo
Paulista (BPP) de Iperó — programa de microcrédito para
pequenos empreendedores
— fechou o primeiro semestre de 2019 com resultado positivo ao atingir a meta de oito
contratos mensais. Ao todo, a
unidade realizou 49 contratos
nesse período e firmou contratos no montante total de
R$ 343.613,39 destinado aos
empreendedores iperoenses.
Os segmentos que mais
se utilizaram do crédito no
período foram o varejista,
de vestuário e de alimentos,
além da agricultura familiar,

consequentemente, promovendo
o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades para todo município.
Além dos novos contratos, o BPP também trabalhou
bastante na recuperação de
prestações inadimplentes, por
meio de cobranças quinzenais.
O programa
O objetivo do programa é
oferecer financiamentos para
empreendedores formais ou informais, associações e cooperativas
produtivas ou de trabalho, para
capital de giro e investimento fixo.

O crédito oferecido pelo Banco
do Povo pode ser solicitado por
pessoas físicas e pessoas jurídicas, incluindo Produtores Rurais,
que atendam aos requisitos de
desenvolver atividade produtiva
em Iperó; se pessoa física, residir
ou possuir um empreendimento
há mais de 2 anos no município;
ter faturamento bruto de até R$
360 mil nos últimos 12 meses; e
não possuir restrições cadastrais
no SERASA e/ou CADIN Estadual.
Mais informações podem ser obtidas através do site ou pela unidade de Iperó — localizada na Rua
Costa e Silva, 195, Centro (Casa
do Cidadão), fone 3266-3459. ■

George Oetterer passa a
receber atendimentos do
Sebrae e de setores de
Tributos e Lançadoria
Sebrae Aqui e setores de
Tributos e Lançadoria passarão a realizar atendimentos na Subprefeitura
Municipal, localizada em George
Oetterer, a partir do mês de julho.
Inicialmente, os atendimentos
estão previstos para toda 1ª e 2ª
terça-feira do mês, com exceção
de julho — que, em decorrência do
feriado do Dia da Revolução Constitucionalista, 09, realizará os atendimentos durante a 1ª e 3ª semana
do mês. Contudo, os atendimentos
também podem se tornar semanais
caso haja demanda.
Entre os serviços oferecidos pelo
Sebrae Aqui estão a orientação sobre
abertura e melhoria de empresas
(MEI, ME e EPP); formalização do
MEI; baixa e a alteração na Inscrição
do MEI; emissão da DAS; impressão
do comprovante de inscrição e situação cadastral (CNPJ); orientação
e apoio para declaração anual MEI;
realização de palestras, oficinas e
cursos; e consultorias especializadas
e gratuitas (com horário agendado).
O setor de Tributos oferece orientação sobre abertura de empresas;
abertura, alteração e baixa de Inscri-

ção Municipal; emissão de Alvará
de Funcionamento; calculo e lançamento de ISSQN/TLF; liberação
de Nota Fiscal Eletrônica; emissão
de taxas diversas.
Já o setor de Lançadoria disponibiliza informações sobre
IPTU/ITBI/Valor Venal; emissão de
2ª Via de impostos; emissão de
guias e taxas; parcelamento de
dívida ativa; e pedidos de certidões
municipais.
“Os atendimentos na Subprefeitura têm o objetivo de
aproximar esses serviços públicos
dos moradores de George Oetterer e bairros próximos, assim,
proporcionando mais comodidade a esses munícipes para tirar
dúvidas, realizar tarefas, ganhar
conhecimento e descobrir novas
oportunidades, como a de abrir
o próprio negócio”, comenta o
prefeito.
Dessa forma, a programação
inicial de atendimentos fica definida em: julho – dias 02 e 16,
agosto – 06 e 13, setembro – 03 e
10, outubro – 01 e 08, novembro
– 05 e 12, e dezembro – 03 e 10. ■

QUEIMADA
É CRIME!
INFRAESTRUTURA

GCM aborda proprietário
de terreno que provocou
queimadas
Na tarde desta sexta-feira (28)
a Guarda Civil Municipal - GCM
recebeu uma denúncia envolvendo
incêndio em um terreno no bairro
Viten em Iperó. A GCM esteve no
local e combateu o fogo que se
alastrava com apoio da Defesa Civil,
equipe da Secretaria de Obras e
alguns munícipes do bairro.
O proprietário do terreno e o autor do incêndio foram encaminhados
para a Delegacia, onde está sendo
elaborado um Boletim de Ocorrência
por Incêndio Criminoso - conforme o
artigo 250 do Código Civil Penal, que

define como crime o ato “causar
incêndio expondo a perigo a vida,
a integridade física ou o patrimônio de outrem”, com pena de reclusão de três a seis anos e multa.
É importante frisar que a Guarda Civil Municipal está frequentemente atendendo denúncias nesse sentido e que o ato é poluição,
crime e da multa. Colabore com a
qualidade do ar que você respira!
Denuncias podem ser feitas
pelos telefones: 3459-9999 (Ramal 216) - Fiscalização / 32661617 - GCM / 193 - Bombeiros. ■
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REGULARIZAÇÃO
INFRAESTRUTURA

SOLIDARIEDADE
INFRAESTRUTURA

Cabana de Luz solicita doações: ONG
de apoio à criança inicia construção de
sede escola

A ONG Cabana de Luz,
que está presente do bairro de
George Oetterer há 13 anos, é
um grupo de apoio à criança e
jovens de 0 a 17 anos que tem
o apoio da Prefeitura de Iperó
autorizada pela Lei 856/15, além
de ser declarada de utilidade
pública pela Lei Municipal nº
944/2018. Recentemente, no
dia 15 de junho, a ONG iniciou
um processo de construção da
sua sede escola com intuito de
garantir maior comodidade e
estrutura para suas 160 crian-

ças e 80 mães cadastradas, além
conquistar o seu próprio espaço,
já que a sede atual é alugada.
Com o seu trabalho social a
ONG sobrevive de doações, já que
se trata de uma instituição sem
fins lucrativos. O vice-presidente
da Cabana de Luz, Ronaldo Biller,
comenta da atual necessidade da
instituição, “estamos precisando de
doações de material de construção,
sendo este em qualquer quantidade. As doações irão contribuir para
a construção de nossa sede escola,
que irá atender em horário integral

as crianças em seus contra turnos”.
Se você possui qualquer material de construção sem uso,
tem a possibilidade de fazer
uma doação em dinheiro para a
obra ou quer fazer a compra dos
materiais e destinar à instituição
- entre em contato pelo telefone
(15) 99762-4278. Atualmente, a
Cabana de Luz fica localizada na
Rua Wilma de Freitas, nº 14, em
George Oetterer.
Apoie a solidariedade! ■

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
INFRAESTRUTURA

Curso de Patch Aplique é iniciado no
Projeto CIS em Bacaetava
O Projeto CIS em Bacaetava recebeu ontem (27) a
primeira aula do curso de Patch Aplique desenvolvido pelo
Fundo Social de Solidariedade
para cerca de dez alunos. As
aulas, que terão duração de 2
meses, acontecem às quintas-feiras e terão como finalidade
a capacitação para a geração
de renda através do artesanato.
No decorrer do curso, estão

sendo ministradas aulas técnicas
de aplique em tecido, além das
aulas práticas na produção de
diferenciadas peças, do simples
ao mais sofisticado. A funcionária
do Fundo Social, Patrícia Oliveira,
comentou sobre a oportunidade no
Projeto. “Estamos muito contentes
em poder levar essa nova oportunidade ao Projeto CIS, os aprendizados poderão se transformar
em geração de renda para as fa-

mílias, além de ser um importante
momento de descontração”.
Frequentemente a Prefeitura
e o Fundo Social de Solidariedade
disponibilizam vagas de cursos
em diversos segmentos em suas
redes sociais. Fique atento(a) na
oportunidade de geração de
renda e capacitações gratuitas!
Para mais informações, entre
em contato com o Fundo Social pelo telefone 3266-1198.■

Após espera de 50 anos,
julgamento do território
do bairro Vileta é marcado
pelo STF
Envolvendo uma disputa de
terras entre a União, o Estado de
São Paulo e particulares, na qual
está incluído todo o bairro Vileta, o
processo mais antigo do país e em
andamento no Supremo Tribunal
Federal (STF), finalmente, teve seu
julgamento marcado. A Ação Cível
Originária (ACO) 158, de relatoria
da ministra Rosa Weber, foi incluída na pauta de julgamento do dia
07 de agosto e pode por fim à
demandas fundiárias e sociais da
população que reside no bairro.
A informação do julgamento
do caso que, recentemente, virou
notícia em veículos de comunicação
de grande circulação, foi recebida pelo prefeito nesta segunda-feira (24) e é motivo de esperança para os gestores municipais.
Após completar 50 anos, circular
na imprensa por diversas vezes e ser
apresentado pelo próprio prefeito
em reunião com a ministra em
três diferentes reuniões ao longo
dos últimos anos, o julgamento
pode representar a resolução do
problema fundiário e de infraestrutura de 4,5 mil moradores que
residem no bairro e, sem o qual, a
Prefeitura encontra inúmeras dificuldades na busca de recursos para
melhorias e benfeitorias no bairro.
O resultado da sessão do dia 07

deve definir a questão da propriedade da área, sem a qual,
as equipes que trabalham desde
2013 na regularização do Vileta
não conseguem muitos avanços.
Isso porque essa indefinição representa um entrave para o município que, apesar de trabalhar
nos levantamentos topográficos,
sociais e documentais, somente
poderá regularizar em definitivo
a área quando a propriedade
estiver definida corretamente.
O prefeito municipal, relembra que em todas as reuniões
que realizou no STF apresentou
os problemas enfrentados pela
população e pelo município com
relação ao bairro e destacou
a importância do julgamento
para a cidade. “Acompanhamos
de perto esse processo desde
2013, diversas vezes buscamos
o avanço do julgamento no STF,
portanto, essa notícia é uma
grande conquista. O impasse
dificulta a busca de convênios
para melhorias que o bairro
necessita, além dos títulos de
propriedade, que também se
tornam mais problemáticos.
Agora, iremos acompanhar o
julgamento e, dentro do possível, trabalhar para o avanço
mais rápido do processo”. ■

