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ATOS OFICIAIS
ATO DA MESA DIRETORA 003/2020
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iperó, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que:
Artigo 1º – Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a baixar bens do patrimônio da Câmara Municipal
de Iperó, constantes no Anexo I, que faz parte integrante deste Ato.
Parágrafo Único – Os bens citados no artigo 1º deste Ato estão sendo baixados por serem considerados
inservíveis a esta Casa de Leis e serão devolvidos a Prefeitura Municipal de Iperó.
Artigo 2º – As despesas decorrentes deste ato correrão por conta de dotação própria e suplementadas, se
necessárias.
Artigo 3º – Este ato entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antônio Vieira”,
em 16 de novembro de 2020.
Luís Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santos Ribeiro Presidente
Vice-Presidente
Edvani de Fátima Azevedo
1º Secretária
Alysson Alessandro de Barros
2º Secretário

DECRETO Nº 2082,
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

e institui o Plano São Paulo.”;
CONSIDERANDO os novos aspectos da classificação das regiões e o Município de Iperó
“Denomina Vias Públicas do módulo 1 do integra a região do Departamento Regional
loteamento denominado JARDIM NOVA de Saúde XVI – Sorocaba, classificado pelo
BACAETAVA e dá outras providências.” Governo do Estado na fase amarela;
CONSIDERANDO, por fim, as medidas já
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município estabelecidas pelos Decretos Municipais nº
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de 1.988, 1.989, 1.990, 1.991, 1.994, 1.997,
suas atribuições legais;
2.005, 2.007, 2.013, 2.014, 2.020, 2.023,
DECRETA
2.026, 2.027, 2032, 2.033, 2036, 2062,
Art. 1º. Ficam assim denominadas as vias 2.063 e 2064/2020;
públicas existentes no módulo 1 do loteaDECRETA
mento denominado JARDIM NOVA BA- Art. 1º. Ficam estabelecidas novas medidas
CAETAVA:
e regras de funcionamento em razão da
AVENIDA BENEDITO FERNANDES VIEIRA, a modificação da classificação dos territóatual Avenida Marginal 02;
rios estabelecida pelo Decreto Estadual nº
AVENIDA JOÃO JORGE PEREIRA, a atual 65.319, de 30 de novembro de 2020 que
Avenida Marginal 03;
“Altera o Anexo II do Decreto nº 64.994,
RUA ADRIANO JORGE DA SILVA, a atual de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre
Rua 14;
a medida de quarentena de que trata o DeRUA ALZIRA DA SILVA LEITE, a atual Rua 15; creto nº 64.881, de 22 de março de 2020,
RUA JOSÉ FELICIANO ROSA, a atual Rua 16; e institui o Plano São Paulo.”, sem prejuíRUA JOSÉ C NDIDO MACEDO FILHO, a zo das medidas determinadas pelos Deatual Rua 17;
cretosMunicipais nº 2.014, 2.019, 2.062e
RUA ANA MARIA SIMÃO, a atual Rua 18; 2.063/2020.
RUA MARIA DAS DORES SILVEIRA, a atual Art. 2º.Todos os setores poderão desenvolRua 19;
ver suas atividades em período não supeRUA ATÍLIO PAPST, a atual Rua 20; e
rior a 10 (dez) horas diárias.
RUA DALCY MOREIRA, a atual Rua 21.
Art. 3º.Os estabelecimentos poderão funArt. 2º. O Poder Público fará a divulgação cionar até às 22 (vinte e duas horas), de
deste Decreto às concessionárias de servi- segunda à domingo e, no caso de estabeços públicos, empresas públicas e privadas, lecimentos como bares, restaurantes e sialém de outros órgãos e entidades da Ad- milares em que haja consumo de alimentos
ministração direta e indireta.
no local, somente ao ar livre ou em áreas
Art. 3º. As despesas decorrentes deste De- arejadas.
creto serão atendidas pelo orçamento vi- Parágrafo único.Os horários de funcionagente, suplementadas se necessário.
mento de cada estabelecimento serão defiArt. 4º. Este Decreto entrará em vigor na nidos por seus responsáveis,desde que obda data da sua publicação, revogadas as servado o limite máximo de 10 (dez) horas
disposições em contrário
diárias e as restrições constantes no artigo
3º deste Decreto.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Art. 4º.O atendimento presencial, de todos
EM 03 DE DEZEMBRO DE 2.020.
os setores, fica limitado a 40% (quarenta
por cento) de sua capacidade.
VANDERLEI POLIZELI
Art. 5º. As igrejas, templos e centros reliPrefeito Municipal
giosos deverão priorizar a realização de
atividades pela internet de atividades que
Publicado nesta Secretaria,
possam gerar a aglomeração de pessoas,
em 03 de Dezembro de 2020.
sem prejuízo do recebimento de fiéis para
orações e orientação religiosa em formato
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA individual, seguindo regras sanitárias e de
Secretária de Governo
distanciamento social para mitigar a circulação do vírus do Covid-19.
DECRETO Nº 2079,
Parágrafo único. Caso realizadas atividaDE 01 DE DEZEMBRO 2020.
des presenciais deverão ser observadas todas as normas constantes do Decreto Mu“Dispõe sobre novas medidas temporárias nicipal nº 2.063, de 9 de outubro de 2020,
e emergenciais de prevenção de contágio em especial:
pelo COVID-19, sobre o retorno à Fase I – funcionamento com lotação máxima de
Amarela do Plano São Paulo e dá outras 40% (quarenta por cento) da capacidade
providências.”
da igreja, templo ou centro religioso, conforme vistoria realizada pela Secretaria de
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município Obras e Divisão de Fiscalização;
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de II – realização de atividades presenciais
suas atribuições legais;
com duração máxima de 60 (sessenta) miCONSIDERANDO o Decreto Estadual nº nutos, com intervalos não inferiores a 24
65.319, de 30 de novembro de 2020 que (vinte e quatro) horas e limitados a 3 (três)
“Altera o Anexo II do Decreto nº 64.994, vezes na semana.
de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre Art. 6º. Fica proibida a realização de quala medida de quarentena de que trata o De- quer evento com público em pé.
creto nº 64.881, de 22 de março de 2020, Art. 7º.Todos os setores deverão observar
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as recomendações dos órgãos de fiscalização e as regras especificas fixadas nos Decretos Municipais nº 2.014, 2.019, 2.062
e 2.063/2020 e ainda as recomendações
gerais estabelecidas no Decreto Municipal
nº 2.005/2020 e a obrigatoriedade do uso
de máscara de proteção facial constante do
Decreto Municipal nº2.007, de 04 de maio
de 2020.
Art.8º. Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos
imediatos e revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 01 DE DEZEMBRO DE 2.020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 01 de Dezembro de 2020.
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
Secretária de Governo
LEI Nº 986,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

“Denominação de prolongamento de via
Pública” (Autor: Joel Francisco de Almeida)
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:
Artigo 1º- Fica denominado de José Carlos
Antunes o prolongamento da via Pública
de mesmo nome, localizado no Bairro Sapetuba, conforme descrição abaixo:
Um terreno destinado ao prolongamento
de via pública, denominada Rua José Carlos Antunes, situado na cidade de Iperó,
no Bairro Sapetuba, Comarca de Boituva,
com as seguintes medidas, divisas e confrontações: tem início no ponto C situado
no vértice que faz divisa com a propriedade
de Michele Vaz, distante 157,60m (cento
e cinquenta e sete metros e sessenta centímetros) da esquina com a Estrada Municipal Primo Roberto Segatto, deste segue
pela largura da Rua José Carlos Antunes
com azimute de 98º24’03’’ e 29,05m (vinte e nove metros e cinco centímetros), até
o ponto G, deste deflete à direitas e segue
em curva medindo 9,42 (nove metros e
quarenta e dois centímetros) com raio de
6,00m, até o ponto H, 90º10’37’’ e 29,26
(vinte e nove metros e vinte e seis centímetros) até o ponto J, 270º10’37’’ e 10,00
(dez metros) até o ponto K, 180º10’37’’ e
43,31m (quarenta e três metros e trinta e
um centímetros) até o ponto L, deste deflete à direita e segue em curva medindo
9,42 (nove metros e quarenta e dois centímetros) com raio de 6,00 até o ponto
M, 270º10’37’’ e 29,25m (vinte e node
metros e vinte e cinco centímetros) até o
ponto N; deste segue confrontando com a
propriedade de Michele Vaz com azimute
de 180º11’58’’ e 43,61m (quarenta e três
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metros e sessenta e um centímetros) até o ponto C, fechando o perímetro, encerrando a área total de 1.303,87m2 (mil
trezentos e três metros quadrados e oitenta e sete decímetros
quadrados).
Artigo 2º- O Poder Público fará a divulgação desta Lei às
concessionárias de serviços públicos, empresas públicas e privadas, além de outros órgão e entidades da Administração
direta e indireta.
Artigo 3º- As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas
pelo orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Artigo 4º- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

§3º. Julgadas as reclamações, ou não as haven- de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, a resposta da
do, serão expedidos os títulos de propriedade ENTREVISTA DEVOLUTIVA do CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2019, realizada
através da respectiva escritura de alienação no dia 30 de novembro de 2020.
gratuita, conforme disposto no artigo 5º da
Lei Complementar 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,
26 DE NOVEMBRO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020.

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

Iperó, 03 de dezembro de 2020.

Publicada nesta Secretaria
em 26 de novembro de 2020.

Publicado nesta Secretaria,
em 04 de Dezembro de 2020

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
Secretária de Governo

VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
Secretária de Governo

DECRETO Nº 2072,
DE 27 DE OUTUBRO DE 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

“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, C, D,
E, F, G, H, I, J, K, L, e dá outras providências.”

A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria de Saúde, comunica a convocação para o provimento
de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos
classificados nos termos do Edital de Concurso
Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz,
355 – Jardim Santa Cruz
DATA: 08.12.2020
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: SERVIÇOS GERAIS- Classificado de nº
12º.
CARGO: ESCRITURÁRIO- Classificado de nº 03º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia
acompanhada dos originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
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 no Departamento de Recursos Humanos.

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, D, E e G, conforme matrícula,
lote, quadra, rua/ avenida, metragem e beneficiário, as pessoas físicas abaixo indicadas:

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.

Iperó, 3 de dezembro de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2019
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA RESPOSTA
DA ENTREVISTA DEVOLUTIVA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, Estado de
São Paulo, com acompanhamento e coordenação pela Comissão Permanente Organizadora
de Processos Seletivos e Concursos Públicos, no-

4 › JORNAL DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

PARCERIA

Instalação de água tem início no
bairro Alvorada

A conquista garante mais qualidade de vida e saúde aos
moradores
A Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp), em parceria com a Prefeitura de Iperó, deu início nesta
quinta-feira (3) na instalação de
água nas primeiras residências do
bairro Alvorada, em George Oetterer. Com a ação, centenas famílias
terão a garantia de mais qualidade
de vida e saúde.
O abastecimento de água no local
é uma antiga reivindicação dos
moradores, e irá solucionar muitos
problemas daquela região. Viviane Alves, professora e moradora
do bairro há 11 anos comentou
emocionada sobre a conquista.

“Nesta quinta-feira nosso bairro começou o dia com muita expectativa,
sensação de esperança, mudança e
renovação. Passamos por uma grande
dificuldade com água, esgoto, nosso saneamento básico no geral e começamos
uma grande luta com os moradores,
Prefeitura e a Sabesp.
Agora então, finalmente, começou
a instalação nas casas e agradecemos muito pela atenção e todo o
trabalho executado. É um direito
nosso, mas se não tivemos apoio
não conseguimos conquistar. Hoje
posso falar que a Prefeitura olhou
pelo bairro Alvorada e realmente está
fazendo um belo trabalho e eu sou

muito grata por essa conquista. Ainda
há muito o que fazer e vamos trabalhar
juntos!”.
A Sabesp deve realizar nos próximos
dias mais de 400 ligações de água no
bairro, que irão atender todas as famílias ali existentes. “Os moradores do
bairro, a Prefeitura de Iperó, a associação de moradores do bairro, lideranças
locais, a empresa Sabesp e a Câmara
Municipal de Iperó comemoram essa
importante conquista, pois é uma luta
de todos nós. Agradeço imensamente a
todos, agora teremos a tranquilidade de
saber que o bairro de Alvorada tem mais
qualidade de vida garantida. Vamos em
frente!” destaca o prefeito municipal. ■

INFRAESTRUTURA
FUNDAÇÃO
PÁTRIA
INFRAESTRUTURA

Alunos Brilhantes 2020
da rede municipal são
premiados
Em solenidade realizada
ao ar livre na última quinta-feira (26), a Fundação Pátria
em parceria com a Prefeitura
de Iperó, realizou a premiação
das alunas Giovana Duarte do
Nascimento,e Ana Julia Alves,
do 9º ano. Matriculadas na rede
municipal de ensino, as alunas
foram destaque no 13º Prêmio
Fundação Pátria - Alunos Brilhantes e receberam como incentivo
ao estudo um certificado,uma
medalha e um notebook (que
foi o prêmio principal desta
edição).
A parceria existente entre Prefeitura de Iperó e Fundação Pátria
existe há 13 anos e tem como
objetivo valorizar os alunos
da rede municipal premiando,
anualmente, um aluno do Ensino Fundamental I e um aluno
do Ensino Fundamental II. Em
razão da pandemia - que levou
à suspensão das aulas presenciais - a escolha dos alunos foi
realizada considerando o histó-

rico de desempenho escolar e
considerando a trajetória dos
alunos (Fundamental I - do 1º
ao 5º ano e Fundamental II - do
6º ao 9º ano) chegou ao nome
das alunas Giovana Duarte do
Nascimento, do 5º ano da E.M.
“Dra. Neide Fogaça de Lima” e
Ana Julia Alves, do 9º ano da
E.M. “Dona Elisa Moreira dos
Santos”.
Para o Prefeito, a parceria
representa não só o reconhecimento dos alunos, como
também, um incentivo para
que se empenhem ainda mais
nas atividades escolares. “Sabemos da dificuldade que os
alunos e pais enfrentaram no
ano de 2020 com toda situação
de pandemia e iniciativas como
essa da parceria com a Fundação Pátria, valorizam e trazem
esperança de um 2021 melhor
para toda rede de ensino. Por
isso, agradeço mais uma vez a
parceria e parabenizo as alunas
premiadas na edição 2020”. ■
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Prefeitura realiza melhorias nas
escolas municipais

Escolas e projetos estão recebendo pinturas e reparos
necessários
A Prefeitura de Iperó segue realizando melhorias nas escolas municipais mesmo com a suspensão das
aulas presenciais. A atenção com
as escolas e com suas necessidades
é constante, mas com a suspensão
das aulas e escolas vazias muitos serviços que dificultariam a rotina escolar estão podendo ser executados.

Com reparos necessários, pinturas internas e externas nas escolas e projetos, a
Prefeitura pretende garantir um volta às
aulas com mais conforto aos alunos e
professores. “Nossa intenção é garantir
que as escolas estejam devidamente
reformadas e prontas para o uso da
melhor maneira possível a partir do
ano que vem. Realizamos pinturas em

todas as unidades escolares e fizemos
o levantamento de todos os reparos
necessários, que também já estão sendo
executados. O volta às aulas terá escolas
coloridas e com ainda mais estrutura”
destaca o prefeito municipal.
As obras de melhorias que foram iniciadas nos últimos meses tem previsão
de término para o final de dezembro.■

INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Prefeitura garante mais
estrutura esportiva às
escolas municipais
Construção de quadras, coberturas
e vestiários seguem em andamento,
além das já entregues
A Prefeitura de Iperó segue
com o intenso projeto de melhorias nas escolas municipais.
Com o objetivo da valorização das aulas esportivas e mais
conforto aos alunos e professores,
a construção de quadras esportivas, coberturas e a construção
de vestiários em diversas escolas
municipais teve início no primeiro semestre de 2020 e segue
em andamento até o final deste
ano.
No primeiro semestre foi entregue a cobertura da quadra da
escola Neide Fogaça Lima, já neste segundo semestre a Prefeitura
entregou à escola Prof Roque
Ayres de Oliveira uma nova quadra coberta já com vestiário. Ainda estão em andamento a cobertura da quadra e construção do
vestiário da EM Francisco Adolfo

de Varnhagem - Visconde de
Porto Seguro e a construção da
nova quadra também coberta
e com vestiários da EM Isaura
Jamas Fogaça, com previsão de
término até o final de dezembro.
Todas as quadras, coberturas e
vestiários estarão prontos para
uso a partir de janeiro do próximo ano. “As quadras devidamente cobertas e com vestiários
são demandas importante dos
pais de nossas crianças, nos planejamos e estamos entregando
e garantindo mais infraestrutura
às escolas. Além disso, as escolas que não contavam com a
disposição da quadra esportiva
no prédio agora poderão ter
mais conforto. As melhorias
demonstram mais esporte, conhecimento e lazer a todos.”
comenta o prefeito municipal■
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