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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.085, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.020

DECRETO LEGISLATIVO N.º144/2020

“Atualiza o valor da UFM - Unidade Fiscal do
Município para o exercício de 2.021.”

“Dispõe sobre a aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Iperó, referente ao exercício de 2018”.
Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. Fica atualizado o valor da UFM - Unidade Fiscal
do Município, para o exercício de 2.021, aplicando-se
o índice acumulado do IPCA/IBGE correspondente a
4,31%, fixando-a em R$ 4,08 (quatro reais e oito centavos), conforme os termos previstos no artigo 1º § 1º
da Lei Municipal nº 299, de 20 de fevereiro de 2001
(alterada pela Lei Municipal n° 837, de 07 de março
de 2014).
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação,revogando-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
14 DE DEZEMBRO DE 2.020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 14 de Dezembro de 2.020.
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
Secretária de Governo
PORTARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 066/20 – Fica decretada Suspensão de Expediente na Câmara Municipal de Iperó entre os dias
21 a 31 de dezembro de 2020.
Portaria Nº 067/20 – Exonera a funcionária Antônia
Nilda Segundo Gomes, RG: 24.735.996-8 (Assessor
Parlamentar), referência “D”, nos termos da legislação
vigente e revoga a portaria n.º 061/2018.
Portaria Nº 068/20 – Exonera a funcionária Daniele
Aparecida Domingues Vieira, RG: 41.364.645-2 (Assessor Parlamentar), referência “D”, nos termos da
legislação vigente e revoga a portaria n.º 029/2020.
Portaria Nº 069/20 – Exonera a funcionária Rosimeire Letícia Machado Rosa, RG: 24.935.496-2 (Assessor
Parlamentar) referência “D”, nos termos da legislação
vigente e revoga a portaria n.º 055/2018.
Portaria Nº 070/20 – Exonera o funcionário Laerço Esteves Junior, RG: 41.364.342-6 (Assessor Parlamentar)
referência “D”, nos termos da legislação vigente e
revoga a portaria n.º 050/2020.
Portaria Nº 071/20 – Exonera a funcionária Priscila Rodrigues Lopes, RG: 48.796.369-6 (Assessor Parlamentar) referência “D”, nos termos da legislação vigente e
revoga a portaria n.º 054/2018.
Portarias n.ºs 066 a 070/2020 - Publicadas e registradas nesta secretaria em 15 de dezembro de 2020.
Portaria n.º 071/2020 - Publicada e registrada nesta
secretaria em 17 de dezembro de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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Faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu Promulgo
o seguinte Decreto Legislativo:
Artigo 1º - Ficam aprovadas as contas do Executivo do Município de Iperó, referente ao Exercício de 2018, de acordo
com parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira”
16 de dezembro de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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Prefeitura investe em nova frota de
veículos
A Prefeitura de Iperó recebeu
nos últimos dias novos veículos
0km modelo 2020/2021, que irão
beneficiar diversos setores municipais. Ao todo, doze novos veículos
agora complementam a estrutura
de transporte da administração.
Foram destinados duas vans para
a saúde, uma minivan para a casa
de acolhimento, um furgão para a
educação, entre outros carros tradi-

cionais também para a saúde, administração e transporte. Os veículos foram
custeados através de recurso próprio e
de verba arrecadada em um leilão que
ofertou os veículos já sucateados, com
problemas técnicos e inseríveis que
existiam na Prefeitura.
“A renovação da frota de veículos
substitui custos de manutenção, além
de melhorar os serviços prestados à
população. Estamos demonstrando o

nosso compromisso com Iperó, deixando para a próxima gestão uma frota
0km e preparada, sem maiores dificuldades de operação para prestação de
serviços públicos”, destaca o prefeito
municipal.
A nova frota adquirida deverá entrar
em operação imediatamente, assim
que liberada a documentação legal
para circulação que deve acontecer nos
próximos dias. ■

Prefeitura garante
ampliação do atendimento
em creches e projetos
A Prefeitura de Iperó está realizando as últimas adequações
necessárias para reservar à população novas creches e projetos
com mais estrutura para o próximo ano. Além de mais estrutura,
as obras nas unidades escolares
garantirão capacidade para o
aumento do número de vagas.
Os moradores dos bairros Novo
Horizonte e Vila Santo Antônio
estão sendo contemplados com
uma nova creche com capacidade para aproximadamente
90 crianças, que irá entrar em
funcionamento já no início do
próximo ano. A Prefeitura realizou a licitação de móveis e de
toda estrutura necessária para
a unidade e está realizando as
últimas adequações necessárias
- a finalização das obras acontece ainda neste ano e a nova
CEI “Professora Vera Cristina
de Campos Moreira”, antiga
sede da escola Pedrina, entra
em funcionamento em 2021.
“A creche que atenderá o Novo
Horizonte e a Vila Santo Antônio
é um sonho antigo dos moradores e podemos dizer que é uma
realidade. O funcionamento, que
vai acontecer no início de 2021,
facilitará muito o dia a dia dos
moradores dos bairros.”, destaca
o prefeito municipal.
A nova creche-escola “Dra Valdenis Ribera Mira” no Jardim
Irene, que terá capacidade para
150 alunos, também segue em
planejamento através do Governo do Estado. O Estado vem negociando a licitação e analisando

se há necessidade de realizar
novo processo licitatório já que,
por conta da pandemia, alguns
valores ficaram desatualizados.
A Prefeitura já está dando andamento na parte em que é de sua
responsabilidade, a construção
do muro de arrimo. A licitação
do serviço foi realizada no mês
de novembro, a empresa já
recebeu a ordem de serviço e
está no local dando andamento
nas obras necessárias.
Mais estrutura também
em George Oetterer
No bairro de George Oetterer,
além da expansão da CEI Almirante Schieck, que já está
pronta para atender os alunos,
a Prefeitura está ampliando o
projeto Bem Me Quer. O projeto
agora contará com a nova sede
própria “Valentina Poli Simon”,
que terá o complemento de
quatro salas de aula.
A mudança da sede do projeto irá possibilitar aumentar o
número de vagas e deve ficar
pronta para uso também já no
começo do próximo ano.
“Com todas as obras entregues
ainda neste ano, assim que normalizada as aulas presenciais
os alunos terão mais conforto
e os pais mais facilidade em
matricular seus filhos nas creches e projetos. As unidades
escolares estarão todas prontas
para entrar em funcionamento
já no início do próximo ano.”
finaliza o prefeito. ■
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