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ATOS OFICIAIS
DECRETO No 1.971, DE 7
DE JANEIRO DE 2020.
“Institui o Calendário de Suspensão de Expediente nas repartições do Poder Executivo
para o exercício de 2020 e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de elencar
as datas em que haverá suspensão do expediente nas repartições municipais;
CONSIDERANDO que os chamados “feriados prolongados” que dão ensejo a possíveis ausências de servidores;
CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse público e assegurar o regular funcionamento dos serviços em prol da
população e também atender os anseios do
funcionalismo municipal;
DECRETA
Art. 1º. Fica instituído o Calendário de Suspensões de Expediente nas repartições da
Prefeitura Municipal de Iperó, no exercício
de 2020, conforme quadro que segue:

Art. 2º. O Calendário de Suspensão de Expediente instituído no art. 1º poderá sofrer
alterações no decorrer do exercício, conforme a necessidade da Administração.
Parágrafo único. Nas suspensões de expediente relativas ao mês de Dezembro, em
razão de procedimentos bancários, folha
de pagamento e outros, os servidores das
Divisões de Recursos Humanos, Administração, Finanças e outros, eventualmente,
necessários poderão ser convocados para
trabalho em regime de revezamento e/ou
plantão.
Art. 3º. As repartições públicas cujos servidores exerçam turnos em regime de revezamento e de plantão, considerados como
de serviços essenciais à municipalidade,
terão expediente normal nas datas de suspensão de expediente fixadas no art. 1º.
Art. 4º. Os Centros de Educação Infantil
e Escolas Municipais seguirão o Calendário específico instituído pela Secretaria de
Educação, Cultura e Esporte, aprovado
pelo Conselho Municipal de Educação e
com comunicação prévia aos pais.
Art. 5º. As horas não trabalhadas nos dias
especificados no artigo anterior deverão
ser compensadas, conforme conveniência do responsável pelo setor ou departamento em que o funcionário exerça suas
atividades e resolução a ser expedida pela
Divisão de Recursos Humanos.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
7 DE JANEIRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 7 de janeiro de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.968, DE 2 DE
JANEIRO DE 2020.
“Dispõe sobre a alteração do Salário Mínimo dos Funcionários Públicos Municipais
para o exercício de 2020.”.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito em
Exercício do Município de Iperó, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições le-

gais,
CONSIDERANDO a edição da Medida Provisória nº 916, de 31 de dezembro de 2019
que “Dispõe sobre o valor do salário mínimo
a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020”
que fixou em R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove
reais) o valor do salário mínimo nacional a
partir de 1º de janeiro de 2020; e
CONSIDERANDO que a Lei Complementar
Municipal nº 13, de 26 de abril de 2006
criou Salário Mínimo dos Funcionários Públicos Municipais, no valor do salário mínimo
nacional acrescido de 10% (dez por cento).
DECRETA
Art. 1º. Fica fixado em R$ 1.142,90 (mil cento
e quarenta e dois reais e noventa centavos) o
valor do Salário Mínimo dos Funcionários Públicos Municipais, nos moldes da legislação
vigente.
Art. 2º. As despesas decorrentes do presente Decreto serão cobertas com dotações do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data
de 1° de janeiro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 2
DE JANEIRO DE 2020.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal em Exercício
Publicada nesta Secretaria, em 2 de
janeiro de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.973, DE 14 DE JANEIRO
DE 2020.
“Declara de Utilidade Pública para fins de
Desapropriação, imóvel que especifica”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, alínea
“m”, do Decreto-Lei nº 3.367, de 21 de junho de 1941,
DECRETA
Art. 1º. Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, para fins de desapropriação pela municipalidade, por via judicial ou amigável,
destinada ao estabelecimento de sede dos
projetos Bem-Me-Quer e Despontando Ci-

dadãos no bairro George Oetterer, o imóvel denominado constante da matrícula nº 23.134 do
Registro de Imóveis de Boituva-SP, localizado no
distrito de George Oetterer, município de Iperó,
Estado de São Paulo, de propriedade de Juliana
Antunes Poli Simon, conforme descrição que segue:
Memorial Descritivo de terreno desmembrado,
designado Área “A”, constituído por parte do
Lote nº 09, da Quadra “I”, do Desmembramento
denominado “Mariita Quadra I”, situado na cidade de Iperó, desta Comarca, com frente para
a Rua Miguel Tavolado Júnior, com as seguintes
medidas, divisas e confrontações:
Inicia-se no ponto localizado no alinhamento do
imóvel ora descrito com o lote 13 da quadra “I” e
a Rua Miguel Tavolado Júnior, deste ponto segue
em linha reta por uma distância de 20,13m (vinte
metros e treze centímetros), confrontando com a
Rua Miguel Tavolado Júnior, deste ponto deflete
à direita e segue em linha reta por uma distância de 30,03m (trinta metros e três centímetros),
confrontando com o lote 14 da quadra “I”, deste ponto deflete à direita e segue em linha reta
por uma distância de 20,02m (vinte metros e
dois centímetros), confrontando com outra parte
do terreno desmembrado designado Área “B”,
constituído por parte do lote nº 09; deste ponto
deflete à direita e segue em linha reta por uma
distância de 30,00 (trinta metros), confrontando
com o lote 13 da quadra “I”, chegando ao ponto
de início desta descrição, encerrando uma área
total de 603,12 m²
(seiscentos e três metros e doze centímetros quadrados). Cadastrado na Prefeitura Municipal sob
a sigla nº 09.0068.0120.00.
Art. 2º. Fica declarada de caráter urgente a presente desapropriação, nos termos do artigo 15
do Decreto-Lei nº 3.367, de 21 de junho de 1941.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do
presente decreto correrão por conta de dotações
do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 14 DE
JANEIRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 14 de
janeiro de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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RESOLUÇÃO Nº 1/2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
INSCRIÇÕES PARA DISPONIBILIZAÇÃO
E PREENCHIMENTO DE VAGAS
NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL DO MUNICÍPIO PARA
O ANO LETIVO DE 2020 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Secretária de Educação, Cultura e
Esportes do Município de Iperó/SP, no
uso de suas atribuições legais, expede
a presente Resolução com a finalidade de disponibilizar inscrições para o
preenchimento de vagas nos Centros
de Educação Infantil (CEI’s) do município; e
CONSIDERANDO a necessidade de planejar e organizar a oferta de vagas nos
Centros de Educação Infantil (CEI’s) Creche, de forma a garantir os direitos
das crianças;
CONSIDERANDO a necessidade de
tornar público e acessível aos munícipes os critérios para disponibilização e
preenchimento de vagas, bem como
de melhorar e tornar mais eficaz o
atendimento aos munícipes;
RESOLVE
Art. 1º. Os pais e/ou responsáveis legais de crianças de 4 meses a 3 anos e
11 meses que tenham interesse em se
inscrever para obter atendimento nos
Centros de Educação Infantil – CEI’s
(Creches) deverão realizar inscrição nos
seguintes locais:
I - Na sede da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, localizada na Rua
Luiz Rossi, nº 107, Jardim Irene
II - Na Sub Prefeitura, localizada na
Avenida José Rocha, nº 20 - Mariita/
George Oeterer
Parágrafo único. O pedido de inscrição
somente poderá ser formulado pelos
pais ou responsáveis legais com a apresentação da documentação de guarda,
se for o caso.
Art. 2º. As inscrições estarão abertas no
período de 15 a 22 de Janeiro na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e no período de 23 a 31 de janeiro
na Sub Prefeitura, das 9h às 11h30m e
das 13h30m às 16h.
§1º. As inscrições terão validade para o
ano letivo de 2020.
§2º. Os pais e/ou responsáveis que não
efetivarem a inscrição no período constante do artigo 2º poderão realizar o
pedido entre os dias 1 a 7 dos meses
de MARÇO até NOVEMBRO, na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
e entre os dias 8 e 14 dos meses de
MARÇO até NOVEMBRO, na Sub Prefeitura, de segunda à sexta-feira, das
9h às 11h30m e das 13h30m às 16h.
§3º. Nos mês de DEZEMBRO não serão
efetivadas inscrições.
§4º. Casos excepcionais serão avaliados
pela Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes em conjunto com as
Secretarias de Governo.
Art. 3º. As inscrições serão realizadas
conforme a faixa etária das crianças
seguindo a seguinte divisão:
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I - Berçário I - De 4 meses a 1 ano;
II - Berçário II - De 1 ano até 1 ano e 11
meses;
III - Maternal I - De 2 anos completos ou a
completar até 31/03
IV - Maternal II - De 3 anos completos ou a
completar até 31/03
Art. 4º. No ato da inscrição, o pai e/ou
responsável legal deverá apresentar o formulário constante do anexo I devidamente
preenchido, com cópia dos seguintes documentos:
I - Certidão de nascimento da criança;
II - Cédula de identidade do pais e/ou responsável legal;
III - Comprovante de residência atualizado;
IV - Informação sobre telefones de contato, indicação de duas opções de CEI’s e sobre o interesse em matrícula para período
integral ou parcial;
V - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do
empregador com firma reconhecida e contendo horário de trabalho; e
VI - Termo de responsabilidade, conforme
anexo II.
§1º. Não serão recebidas inscrições sem
a apresentação de toda documentação
constante do artigo 4º.
§2º. No ato da inscrição os responsáveis
legais deverão trazer a via original dos documentos para conferência.
§3º. Caso os CEI’s indicados pelo responsável legal no ato da inscrição, conforme
previsto no inciso IV, não tenham vaga
disponível no momento em que a criança
tiver a vaga disponibilizada será oferecida
vaga em outra unidade.
§4º. O pai e/ou responsável legal deverá
manter os dados cadastrais atualizados e
proceder as alterações que forem necessárias nos mesmos locais de inscrição constantes do artigo 1º desta Resolução.
Art. 5º. O preenchimento das vagas será
realizado conforme a ordem cronológica
e respeitados rigorosamente o número do
protocolo da inscrição.
Art. 6º. Os inscritos terão as vagas disponibilizadas para o ano letivo de 2020.
Art. 7º. No ato da matrícula, os pais e/
ou responsáveis legais deverão preencher
formulário específico, constando dados
e informações pessoais para entrega no
Centro de Educação Infantil com uma foto
3X4 da criança e cópias, acompanhadas
dos respectivos originais, dos seguintes documentos:
I - Certidão de nascimento da criança;
II - Comprovante de residência atualizado;
III - Carteira de Vacinação atualizada;
IV - Cartão do SUS da criança;
V - CPF e RG ou documento oficial com
foto dos pais e/ou responsáveis legais;
VI - Comprovante judicial de guarda, se for
o caso;
VII - Informações de saúde que forem pertinentes.
Art. 8º. O não comparecimento dos pais
e/ou responsáveis legais para a efetivação
da matrícula no CEI, no prazo de 2 (dois)
dias úteis, após a convocação, ensejará na
desclassificação do candidato e no chamamento dos pais e/ou responsáveis legais do
próximo candidato classificado.
Art. 9º. Havendo interesse os pais e/ou res-

ponsáveis legais poderão solicitar transferência
de crianças regularmente matriculadas nos CEI’s
da rede municipal de ensino após decorridos 6
(seis) meses da efetiva matrícula ou por meio de
permuta.
Art. 10º. As dúvidas sobre a presente Resolução
poderão ser sanadas com a equipe do Departamento de Educação Infantil na sede da Secretaria
de Educação Cultura e Esportes e/ou na Subprefeitura.
Art. 11º. Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,
06 de janeiro de 2020.
Andreia Aparecida Arato Rocha Camargo
Secretária de Educação, Cultura e Esportes
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RESOLUÇÃO Nº 2/2020
REGULAMENTA AS DIRETRIZES PARA O
TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DE IPERÓ PARA O ANO LETIVO
DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Secretária de Educação, Cultura e Esportes do
Município de Iperó/SP, no uso de suas atribuições
legais, expede a presente Resolução com a finalidade de regulamentar o transporte escolar para
o ano letivo de 2019; e
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CD/
FNDE nº 5, de 22 de abril de 2005 e a Resolução
SE 27, de 28 de maio de 2011;
CONSIDERANDO a necessidade de planejar e organizar o transporte escolar, de forma a garantir
os direitos das crianças e o acesso ao Ensino Fundamental aos alunos residentes em localidades
distantes mais de dois quilômetros da unidade
escolar e ainda locais de difícil acesso;
CONSIDERANDO, por fim, que a análise de percursos demonstrou que o transporte de alunos a
uma mesma unidade escolar gera a economia de
recursos financeiros sem, contudo, comprometer
o direito dos usuários;
RESOLVE
Art. 1º. Os alunos da rede municipal de ensino
que se utilizem do transporte escolar municipal
deverão estar matriculados na mesma unidade
escolar, conforme o segmento correspondente a
faixa etária.
Art. 2º. Para a utilização do transporte escolar o
aluno deverá ser devidamente cadastrado pelo
setor responsável na Secretaria de Educação
(anexo I), a quem caberá a confecção de carteira
de transporte escolar na qual deverão constar o
Nome Completo do Aluno e o respectivo Registro do Aluno (R.A.).
Art. 3º. Os pais e/ou responsáveis legais que optem pelo transporte do aluno por meios próprios
deverão assinar termo de responsabilidade e declarar expressamente que dispensam o uso do
transporte escolar disponibilizado pela Secretaria
de Educação (anexo II).
Art. 4º. É vedada a entrada e/ ou permanência
de pessoas estranhas nos ônibus destinados ao
transporte escolar de aluno sem que haja autorização da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 5º. Em cada unidade escolar municipal deverá ser designado um servidor que ficará responsável por recepcionar o aluno e solicitar sua
carteira de acesso ao transporte de alunos e devolvê-la no momento da saída da aula.
Art. 6º. A direção da unidade escolar deverá
comunicar à Secretaria Municipal de Educação
qualquer problema envolvendo a empresa prestadora de serviços e/ ou o transporte de alunos.
Art. 7º. Para garantir a qualidade de atendimento e o transporte com segurança e eficiência os
alunos usuários do transporte escolar municipal
deverão:
I - Apresentar a carteirinha escolar;
II - Respeitar os motoristas, os inspetores de alunos, colegas e passageiros;
III - Permanecer sentados;
IV - Conservar o veículo destinado ao transporte
escolar;
V - Respeitar os horários do transporte escolar;
VI - Observar as demais orientações dos responsáveis pelo transporte.
Art. 8º. Quando o aluno for transferido de uma
unidade escolar municipal para outra, a Secretaria da Escola deverá encaminhar a carteira de
transporte escolar com as informações sobre a
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nova unidade escolar e, de forma imediata, para
que o setor de transporte escolar da Secretaria
de Educação providencie a atualização dos dados cadastrais necessária.
Art. 9º. Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

RETIFICAÇÃO
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ANEXO II - QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, 6 de
janeiro de 2020.
Andreia Aparecida Arato Rocha Camargo
Secretária de Educação, Cultura e Esportes

LEI COMPLEMENTAR Nº 168,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANEXO I – FORMULÁRIO DE TRANSPORTE
ESCOLAR

“Dispõe sobre a concessão de isenção
do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis Inter Vivos - ITBI, incidente sobre
a primeira transmissão, a qualquer título, desde que o imóvel tenha sido objeto
de regularização fundiária de interesse
social, na forma que especifica e dá outras providências.”

LEI COMPLEMENTAR Nº 169,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a reestruturação administrativa
organizacional e administrativa de pessoal da
Câmara de Vereadores do Município de Iperó,
e dá outras providências.”
ANEXO II – TERMO DE RESPONSABILIDADE

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Iperó
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:
Art. 1º. Ficam extintos os seguintes cargos de
provimento em comissão no quadro de servidores da Câmara Municipal de Iperó:
I - 01 (um) Assessor Parlamentar;
II - 01 (um) Assessor de Gabinete da Presidência.
Art. 2º. Ficam em virtude da presente alterado o
anexo II, da Lei Complementar n.º 78, de 22 de
fevereiro de 2013 e suas posteriores alterações,
que são parte integrante da presente Lei.
Art. 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor
na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 16
DE DEZEMBRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 16 de dezembro
de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

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. Fica autorizado o Poder Executivo conceder isenção do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos
- ITBI, incidente sobre a primeira transmissão, a qualquer título, desde que o
imóvel tenha sido objeto de regularização fundiária de interesse social, independentemente, do número de transações efetivadas por meio de instrumento
particular.
Art. 2º. O benefício constante do art. 1º
desta Lei será processado e analisado
mediante requerimento do interessado
ou procurador legalmente habilitado e
sua aplicação condiciona-se a parecer
favorável da Secretaria de Administração
e Finanças.
Art. 3º. Caso o beneficiário seja possuidor de mais de um imóvel a ser objeto
de regularização fundiária de interesse
social, a isenção será concedida apenas
a um dos imóveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se mesmo que os imóveis estejam localizados em núcleos urbanos
distintos.
Art. 4º. Após a análise de cada caso, a
Secretaria de Administração e Finanças
expedirá certidão de isenção de ITBI com
fundamento nesta Lei.
Art. 5º. A concessão de isenção de ITBI
aplica-se aos casos de regularização fundiária de interesse social concluídas na
vigência da Lei Federal nº 13.465 de 11
de julho de 2017.
Parágrafo único. O benefício do caput
deste artigo será estendido às regularizações fundiárias de interesse social
concluídas anteriormente a vigência da
citada Lei Federal.
Art. 6º. A isenção instituída por esta Lei
não implicará no direito de devolução de
imposto que, eventualmente, tenha sido
pago pelo contribuinte em caso de núcleos de interesse social já regularizados.

Art. 7º. As despesas decorrentes da
execução desta Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 8º. Esta Lei Complementar entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
16 DE DEZEMBRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 16 de dezembro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
LEI COMPLEMENTAR Nº 167,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a alteração das tabelas
I-A, I-B e IV do Anexo I e inclusão do
parágrafo único ao artigo 22 da Lei
Complementar nº 50, de 29 de dezembro de 1.994 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:
Art. 1º. As tabelas I a V do Anexo I da
Lei Complementar nº 50, de 29 de dezembro de 1.994 que “Institui o Código Tributário do Município de Iperó”
passa a vigorar na forma constante
das tabelas I a V do Anexo I desta Lei
Complementar.
Art. 2º. O artigo 22 da Lei Complementar nº 50, de 29 de dezembro de
1.994 passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 22. (...)
Parágrafo único. A atualização prevista neste artigo deverá ser promovida
em períodos não superiores a 4 (quatro) anos.
Art. 3º. Os demais artigos da Lei Complementar nº 50, de 29 de dezembro
de 1.994 permanecerão inalterados.
Art. 4º. Esta Lei Complementar entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, 16 DE DEZEMBRO
DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 16 de dezembro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
ANEXO I - TABELA I - A
CÓDIGO-PLANTA = VALOR
M² DO TERRENO

DECRETO Nº 1.961, DE 11
DE DEZEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a divulgação
à eventuais interessados da
relação de pessoas físicas habilitadas a receber títulos de
propriedade do loteamento
denominado Jardim Mariita
A-B, G, H e I e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito
do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais; e
CONSIDERANDO o disposto
artigo 10 da Lei Complementar n° 91, de 19/12/2013 (alterada pela Lei Complementar nº 107, de 12/2/2015);
DECRETA
Art. 1º. Ficam habilitadas a
receber os títulos de propriedade do loteamento Jardim
Mariita A-B, G, H e I conforme matrícula, lote, quadra,
rua/ avenida, metragem e beneficiário, as pessoas físicas
abaixo indicadas:
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Parágrafo único. A relação constante do artigo 1º é baseada nos procedimentos administrativos de cada lote
devidamente avaliados pela Comissão de Regularização
Fundiária Municipal e homologados pelo Chefe do Poder
Executivo, nos termos da Lei Complementar nº 91/2013
(alterada pela Lei Complementar nº 107/2015).
Art. 2º. Eventuais interessados poderão apresentar reclamações ou discordâncias, por meio de requerimento escrito e devidamente fundamentado contra erros e omissões, via protocolo junto a Prefeitura Municipal de Iperó
e direcionado à Comissão de Regularização Fundiária
Municipal no prazo de até 15 (quinze) dias contados da
afixação no paço Municipal.
§1º. Apresentada eventual reclamação ou discordância,
a Comissão Regularização Fundiária Municipal se manifestará no prazo de 15 (quinze) dias e remeterá o parecer
ao Chefe do Poder Executivo para decisão no prazo de
15 (quinze) dias.
§2º. A suscitação de dúvidas ou litígios fundamentados,
enquanto não julgadas ou enquanto perdurar tal situação, impedirá a expedição do título de propriedade
§3º. Julgadas as reclamações, ou não as havendo, serão
expedidos os títulos de propriedade através da respectiva
escritura de alienação gratuita, conforme disposto no artigo 5º da Lei Complementar nº 91/2013 (alterado pela
Lei Complementar nº 107/2015).
Art. 3º. As despesas com a lavratura das escrituras e respectivos registros serão suportadas pelos beneficiários.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, EM 11
DE DEZEMBRO DE 2019.
‘
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 11
de dezembro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1.973, DE 14 DE JANEIRO DE 2020.

do Área “A”, constituído por parte do Lote nº 09,
da Quadra “I”, do Desmembramento denominado “Mariita Quadra I”, situado na cidade de Iperó,
desta Comarca, com frente para a Rua Miguel Tavolado Júnior, com as seguintes medidas, divisas e
confrontações:
Inicia-se no ponto localizado no alinhamento do
imóvel ora descrito com o lote 13 da quadra “I” e
a Rua Miguel Tavolado Júnior, deste ponto segue
em linha reta por uma distância de 20,13m (vinte
metros e treze centímetros), confrontando com a
Rua Miguel Tavolado Júnior, deste ponto deflete
à direita e segue em linha reta por uma distância de 30,03m (trinta metros e três centímetros),
confrontando com o lote 14 da quadra “I”, deste
ponto deflete à direita e segue em linha reta por
uma distância de 20,02m (vinte metros e dois centímetros), confrontando com outra parte do terreno desmembrado designado Área “B”, constituído por parte do lote nº 09; deste ponto deflete à
direita e segue em linha reta por uma distância de
30,00 (trinta metros), confrontando com o lote 13
da quadra “I”, chegando ao ponto de início desta
descrição, encerrando uma área total de 603,12
m² (seiscentos e três metros e doze centímetros
quadrados). Cadastrado na Prefeitura Municipal
sob a sigla nº 09.0068.0120.00.
Art. 2º. Fica declarada de caráter urgente a presente desapropriação, nos termos do artigo 15 do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do
presente decreto correrão por conta de dotações
do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2019 - GABARITO PRELIMINAR
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, com acompanhamento e coordenação através da Comissão Permanente Organizadora de Processos Seletivos e Concursos Públicos, nomeada pela Portaria
nº 270, de 8 de novembro de 2019, torna público para conhecimento
dos interessados, o GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2019, realizadas no dia 12 de janeiro de

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
14 DE JANEIRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
14 de janeiro de 2020.

2020.

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

Iperó, 13 de janeiro de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019 - GABARITO PRELIMINAR

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de São Paulo, com acompanhamento e coordenação através da Comissão Permanente Organizadora de Processos Seletivos e Concursos Públicos, nomeada pela Portaria
nº 270, de 8 de novembro de 2019, torna público para conhecimento
dos interessados, o GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019, realizadas no dia 12 de janeiro de

“Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, imóvel que especifica”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, alínea “m”, do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,
DECRETA
Art. 1º. Fica declarada de UTILIDADE PÚBLICA, para fins
de desapropriação pela municipalidade, por via judicial
ou amigável, destinada ao estabelecimento de sede
dos projetos Bem-Me-Quer e Despontando Cidadãos
no bairro George Oetterer, o imóvel denominado constante da matrícula nº 23.134 do Registro de Imóveis de
Boituva-SP, localizado no distrito de George Oetterer,
município de Iperó, Estado de São Paulo, de propriedade
de Juliana Antunes Poli Simon, conforme descrição que
segue:
Memorial Descritivo de terreno desmembrado, designa-

2020.

Iperó, 13 de janeiro de 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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