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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 974, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município
de Iperó para o Exercício de 2020.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:
I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta;
II - O orçamento da seguridade social, abrangendo entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta,
bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder
Público.
Parágrafo único. As categorias econômica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas
Correntes e de Capital) e programática (Programas).
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A receita orçamentária é estimada na forma
dos anexos que fazem parte integrante desta Lei em R$
99.828.000,00 (noventa e nove milhões, oitocentos e
vinte e oito mil reais) e se desdobra em:
I - R$ 84.750.350,00 (Oitenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta mil e trezentos e cinquenta reais) do
orçamento fiscal; e
II - R$ 15.077.650,00 (Quinze milhões, setenta e sete
mil e seiscentos e cinquenta reais) do orçamento da seguridade social.
Art. 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação
em vigor, com estimativa constante no seguinte desdobramento:

SEÇÃO II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º. A despesa do Município é fixada na forma dos anexos
que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 99.828.000,00
(noventa e nove milhões, oitocentos e vinte e oito mil reais)
na seguinte conformidade:
I - R$ 73.671.000,00 (Setenta e três milhões seiscentos e setenta e um mil reais), do orçamento fiscal;
II - R$ 26.157.000,00 (Vinte e seis milhões, cento e cinquenta e sete mil reais) do orçamento da seguridade social.
Art. 5º. A despesa fixada será desdobrada por categoria econômica, conforme segue:

procedimentos;
Art. 10. As transferências financeiras da Administração Direta
para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado
pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
19 DE DEZEMBRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 19 de dezembro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
PORTARIA DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares às dotações dos orçamentos contidos nesta
Lei:
I - até o limite de 17% (dezessete por cento) da despesa total
fixada no artigo 4º; e
II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
Parágrafo único. Não será considerada abertura de crédito
adicional suplementar a simples modificação das fontes de
recursos e dos códigos de aplicação das dotações, quando
necessárias ao ajuste da execução orçamentária do exercício
de 2.020.
Art. 7º. No decurso da execução orçamentária fica ainda o
Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, que não onerarão o limite fixado no inciso I do artigo 6º
da presente Lei quando:
I - Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das
sobras de exercícios anteriores desses recursos e/ou do seu
excesso de arrecadação em 2020, nos termos do artigo 43,
§1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/1964;
II - Vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa da
receita constante desta Lei;
III - Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização
da Dívida” até o limite da soma dos valores atribuídos a esses
grupos, ou de qualquer grupo de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e
formas determinadas pela Constituição, até o limite da soma
dos valores de todos os grupos de despesas;
IV - Caracterizem apenas remanejamento de valores entre
ações, grupos de natureza e elementos de despesa de um
mesmo programa;
Art. 8º. Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da
execução orçamentária, operações de crédito nas espécies,
limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado
Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 9º. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do
exercício de 2020.
Parágrafo único. As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes
Orçamentárias consideram-se modificadas por Leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer
modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses
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Portaria Nº 005/19 - Conceder, nos termos do artigo 96 e
seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iperó, Lei n.º 19/1992, ao funcionário Sr. Cláudio
José Ribeiro Lemos, RG: 22.012.859-5, (Motorista) referência “G-2”, 20 (vinte) dias de licença-prêmio, referentes ao
quinquênio 11/11/2014 a 10/11/2019, considerando como
termo inicial a data de 06/01/2020 e termo final 25/01/2020.
Portaria n.º 004/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 20 de dezembro de 2019.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente
Edvani de Fátima Azevedo
1.ª Secretário
Alysson Alessandro de Barros
2.º Secretário
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MELHORIAS

CAPACITAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Prefeito assina convênio de R$ 500 mil Parceria entre Prefeitura
e SENAR certifica mais 28
para infraestrutura urbana de Iperó
alunos
O prefeito municipal,
esteve em São Paulo nesta
quinta-feira (19) para assinar
mais um convênio voltado
à infraestrutura urbana de
Iperó. No total, R$ 500 mil
serão destinados à cidade
através do Governo do Estado por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Regional.
A verba será revertida
em melhorias para as ruas
Avenida José Pedro da Silva e
Rua José Antônio de Oliveira
(antiga Rua das Máquinas),
nos bairros do Distrito Industrial e Bacaetava. A licitação está programada para

acontecer em janeiro e as obras
devem ter início em fevereiro.
O prefeito comentou sobre a
assinatura de mais um convênio
importante para a cidade. “A
assinatura desse convênio estava
em nosso planejamento ainda pra
esse ano, pois com ela conseguiremos começar 2020 a todo favor
em busca de melhorias para o
município! Agradeço ao Governo
do Estado e vamos em frente!”.
Mais infraestrutura
para Iperó
Dentre os planos para o próximo
ano na cidade também está a
destinação da emenda de R$2
milhões para infraestrutura urbana

enviada pelo Deputado Federal
Samuel Moreira, a emenda será
investida na área central da cidade. Outro investimento são as
emendas de R$ 520 mil e R$ 300
mil para recape e pavimentação
do bairro de George Oetterer.
Além disso, está em processo licitatório mais uma emenda
enviada pelo Deputado Federal
Samuel Moreira, essa no valor
de R$ 713 mil para melhorias
em diversas ruas do município.
“Todas as verbas prometem
possibilitar melhorias importantes para a cidade. Mais infraestrutura e conforto para os iperoenses” finaliza o prefeito.■

Após 10 meses de aulas
práticas e teóricas, a Prefeitura
de Iperó e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR certificaram na manhã da última
sexta-feira (20), os 28 alunos do
curso de jardinagem. A parceria promovida além de capacitar e garantir
uma possibilidade de inserção no
mercado de trabalho, oferece aos
alunos bolsa-auxílio, cesta básica e
um kit lanche durante todo curso.
Com aulas sobre poda, erradicação, preparação e cultivo de mudas
de árvores frutíferas e nativas, os alunos também participaram de cursos

voltados à operação de motopoda,
manutenção de roçadeira, preparação de produto de limpeza artesanal, construção civil entre outros
também oferecido pela entidade.
Os cursos são desenvolvidos
ao longo do ano por meio da secretaria de Meio Rural, Ambiente
e Turismo com apoio da secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Mais informações
podem ser obtidas na SERAT,
que fica na rua Durvalino Pereira Inácio - Jardim Santa Cruz, e
atende de segunda a sexta, ou
pelo telefone (15) 3266-3694. ■

