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ATOS OFICIAIS
C Â M A R A M U N I C I PA L D E Anderson Fernando de Almeida formação mantida e gerenciada
Relator da Comissão de Finanças pelo Poder Executivo, incluindo
IPERÓ
e Orçamento
a responsabilidade pela conNos termos do Artigo 258 do
tratação, com ou sem rateio
José Alberto Lima
Regimento Interno da Câmara
de despesas, utilizada pelos
Membro da Comissão de Poderes Executivo e Legislativo
Municipal de Iperó, e do Artigo
Finanças e Orçamento
48 § único da Lei de ResponsaMunicipal, e demais órgãos da
bilidade Fiscal, faço saber que
Administração Direta e Indireta,
encontra-se em tramitação nesta
incluídos Autarquias, Fundações,
PORTARIA DO PODER
Casa de Leis o Projeto de Lei do
Fundos Especiais, resguardada a
Executivo n.º005/2021 – “Dispõe LEGISLATIVO MUNICIPAL autonomia.
sobre as diretrizes para elaboração
§ 1º. É vedada a existência de
e execução da Lei Orçamentária do Portaria n.º 052/2021 - Con- mais de um SIAFIC no Município,
Município para o exercício de 2022 cede prorrogação de licença mesmo que estes permitam a
maternidade a funcionária Giane integração, entre si, por intere dá outras providências”.
de Souza, RG: 50.086.024-5 (As- médio de transmissão de dados.
sessor Parlamentar), referência § 2º. Fica de responsabilidade
Iperó, 03 de maio de 2021.
“D”, por 60 (sessenta) dias a partir exclusiva do órgão/autarquia/
de 04/05/2021, em virtude do entidade/consórcio/outros, a
Angelo Valário Sobrinho
Presidente da Câmara Municipal disposto na Lei Municipal n.º 809, manutenção do que tange a
de 04 de julho de 2013.
de Iperó
integração e consolidação dos
Portaria n.º 052/2021 - Publica- dados do SIAFIC do Município
Valéria Regina Matheus de Souza da e registrada nesta secretaria de Iperó, caso não utilize o mesem 28 de abril de 2021.
Presidente da Comissão de
mo sistema já implementado
Finanças e Orçaamento
pelo Município.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO § 3º. O SIAFIC tem a finalidade
Presidente
Anderson Fernando de Almeida
de registrar os atos e fatos
Relator da Comissão de Finanças
relacionados com a administrae Orçamento
ção orçamentária, financeira e
DECRETO Nº 2.150
patrimonial, além de controlar
DE 03 DE MAIO DE 2021 a permitir a evidenciação da
José Alberto Lima
Membro da Comissão de Finanças
Contabilidade Aplicada ao Setor
“Estabelece o Plano de Adequa- Público, dos Órgãos de que trata
e Orçamento
ção do Município de Iperó, para o caput deste artigo.
atender o padrão mínimo de Art. 3º. Este decreto entrará em
qualidade do Sistema Único e vigor na data de sua publicação,
CÂMARA MUNICIPAL
Integrado de Execução Orçamen- com efeitos somente a partir de
DE IPERÓ
tária, Administração Financeira e 1º de janeiro de 2023, conforme
Controle – SIAFIC, nos termos do artigo 18, do Decreto Federal nº
AUDIÊNCIA PÚBLICA
parágrafo único, do artigo 18, do 10.540/2020.
A Câmara Municipal de Iperó torna Decreto Federal nº 10.540, de 05 Art. 4º. Ficam revogadas as
de novembro de 2020.”
público, nos termos do parágrafo
disposições em contrário.
1.º do artigo 258 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de LEONARDO ROBERTO FOLIM, PREFEITURA MUNICIPAL DE
Iperó, e parágrafo único, inciso I Prefeito do Município de Iperó, IPERÓ, 03 DE MAIO DE 2021.
do artigo 48 da Lei Complementar no uso de suas atribuições legais,
n.º101 de 04 de maio de 2000 que lhe são conferidas pela Lei LEONARDO ROBERTO FOLIM
(LRF) que será realizada Audiência Orgânica Municipal, e
Prefeito
Pública para exposição e discussão CONSIDERANDO a determido Projeto de Lei do Executivo nação contida no artigo 18, do
LUCIANA SANTUCCI
n.º 005/2021 – “Dispõe sobre Decreto Federal nº 10.540/2020,
Secretária de Governo
DECRETA:
as diretrizes para a elaboração
e execução da Lei Orçamentária Art. 1º. Fica estabelecido para
do Município para o exercício de o Município de Iperó o Plano de
2022 e dá outras providências”. Adequação, constante do anexo
A audiência será realizada às 16 único, que é parte integrante
horas do dia 18 de maio de 2021, do presente decreto, com a
na Câmara Municipal de Iperó, Rua finalidade de ajustar o Sistema
Raul Benedito Guazzelli, n.º45 no Único e Integrado de Execução
Orçamentária, Administração
Município de Iperó/SP.
Financeira e Controle – SIAFIC,
ao padrão mínimo de qualidade,
Iperó, 04 de maio de 2021.
estabelecido pelo Decreto FedeValéria Regina Matheus de Souza ral nº 10.540, de 05 de novembro
de 2020.
Presidente da Comissão de
Art. 2º. O SIAFIC corresponde
Finanças e Orçamento
à solução de tecnologia da in-
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
– ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2020
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 temporário.
A convocação seguirá a ordem
de classificação dos candidatos,
nos termos do Edital de Processo
Seletivo Simplificado n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida
Santa Cruz, 355- Jardim Santa CruzIperó-SP
DATA: 11.05.2021
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I - Classificado
de nº 28º.
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.

001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
Cruz
DATA: 11.05.2021
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: MOTORISTA- Classificado de nº 13º.
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.
Iperó, 7 de maio de 2021.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Saúde

Iperó, 7 de maio de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
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°
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DECRETO Nº 2.151
DE 07 DE MAIO DE 2021

Município de Iperó, para enfrentamento da Pandemia decorrente
da COVID-19, de importância
“Dispõe sobre a prorrogação do internacional.
estado de Calamidade Pública Art. 2º. Para enfrentamento da
no Município de Iperó e dá outras situação de calamidade pública
providências.”
ora prorrogada, ficam mantidas
as seguintes medidas:
LEONARDO ROBERTO FOLIM, I – poderão ser requisitados bens
Prefeito do Município de Iperó, e serviços de pessoas naturais e
no uso de suas atribuições le- jurídicas, hipótese em que será
gais, e
garantido o pagamento posterior
CONSIDERANDO que a Or- de indenização justa;
ganização Mundial de Saúde II – nos termos do artigo 24, da
declarou, em 11 de março de Lei nº 8.666 de 21 de junho de
2020, que a disseminação do 1993, fica autorizada a dispensa
novo coronavírus, caracteriza de licitação para aquisição de
Pandemia;
bens e serviços destinados ao enCONSIDERANDO que as ações frentamento da calamidade, sem
a serem implementadas de- prejuízo das restrições impostas
vem zelar pela preservação da pela Lei Complementar nº 101,
dignidade das pessoas e dos de 04 de maio de 2000 (Lei de
direitos humanos, pelo respeito Responsabilidade Fiscal).
à intimidade e à vida privada e Art. 3º. A prorrogação que se
pela necessidade, adequação, trata o artigo 1º será submetida à
razoabilidade e proporcionalida- deliberação da Assembleia Legisde de medidas imediatas visando lativa do Estado de São Paulo, nos
a contenção da propagação do termos do disposto no artigo 65
novo coronavírus (COVID-19); da Lei de Responsabilidade Fiscal.
CONSIDERANDO que compete Art. 4º. Deverão ser observadas,
ao Município zelar pela preserva- até 31 de dezembro de 2021, as
ção do bem-estar da população proibições constantes do artigo
e pela manutenção dos serviços 8º da Lei Complementar Federal
públicos e das atividades socioe- nº 173, de 27 de maio de 2020.
conômicas, bem como, adotar Art. 5º. As despesas decorrentes
imediatamente as medidas que deste Decreto correrão por conta
se fizerem necessárias para em de verbas próprias consignadas
regime de cooperação, combater em orçamento.
situações emergenciais;
Art. 6º. Este Decreto entrará em
CONSIDERANDO o que precei- vigor na data de sua publicação,
tua expressamente os artigos revogadas as disposições em
1º e 10 do Decreto Legislativo contrário.
Estadual nº 2.502, de 26 de abril
de 2021, que reconhece o Estado
PREFEITURA MUNICIPAL
de Calamidade Pública nos Mu- DE IPERÓ, 07 DE MAIO DE 2021.
nicípios que o tenham requerido
no exercício de 2021 em decor- LEONARDO ROBERTO FOLIM
rência da pandemia causada pelo
Prefeito
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO as medidas
LUCIANA SANTUCCI
já adotadas nos Decretos MuSecretária de Governo
nicipais;
DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogado até 31
de dezembro de 2021 o ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA no
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Nova Policlínica Municipal
começa a ser construída
As obras da nova Policlínica Municipal de Iperó
foram iniciadas, nesta
manhã (7), com a presença do prefeito, Leonardo
Folim, do secretário de
obras, Eduardo Kenji, e vereadores. O investimento
no valor de, aproximadamente, R$ 1 milhão, será
feito através de recursos
próprios do município.
O prazo estimado para o
término é de 12 meses.
Em um momento, onde
a atenção com a área da
saúde está redobrada, a
Policlínica trará benefícios
aos iperoenses. O local
tem 427,91 m² e contará
com quatro consultórios
para atendimento, sala de
fisioterapia, sala de ultras-

som e ecocardiograma, sala
para atendimento ginecológico, sala para curativos e
pequenos procedimentos,
além de estacionamento.
O prefeito, Leonardo Folim,
comentou a melhoria no
município. “É inegável que
a saúde é uma prioridade.
Queremos ampliar os atendimentos e torná-los mais
especializados, além de proporcionar maior conforto,
qualidade e agilidade nos
atendimentos. A cidade e todos os moradores merecem,
e só está sendo possível,
devido a muito trabalho e
planejamento. Em breve, teremos um local estruturado”.
A nova Policlínica fica na rua
Mário José Soares – Jardim
Santa Cruz. ■

VICINAL IPERÓ - SOROCABA

Mais de R$ 17 milhões
serão investidos em
melhorias da via
A Prefeitura de Iperó, por
meio do prefeito Leonardo
Folim, vice-prefeito Neno
Domingues, secretários e assessores, marcou presença
na capital paulista, na última
quarta-feira (5), para uma
reunião no Palácio dos Bandeirantes, onde, ao lado de
deputados, secretários e do
governador do Estado, conquistou um recurso de mais
de R$ 17 milhões para investimentos na estrada vicinal
que liga Iperó a Sorocaba.
A importante notícia para
Iperó, esperada por moradores há anos, garante à
Estrada Vicinal Benedito
Paula Leite Jr mais segurança e comodidade aos
milhares de motoristas que
utilizam a via. O recurso, de
R$ 17 milhões, faz parte do
programa estadual “Novas
Estradas Vicinais”. Após um
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estudo técnico do DER (Departamento de Estradas de
Rodagem), em conjunto
com as prefeituras, a via
Iperó-Sorocaba entrou na
lista das beneficiadas.
O prefeito comentou os benefícios do programa. “Isso
é uma ótima notícia para
Iperó. As melhorias trarão
mais segurança e comodidade para moradores,
estudantes e todas as pessoas que utilizam a estrada
diariamente. Trabalhamos
e nos planejamos muito
por essa notícia, finalmente
a conquista chegou! Além
disso, com o auxílio do deputado federal, Vítor Lippi e
da deputada estadual Maria
Lúcia Amary, vamos concretizar uma grande benfeitoria
para Iperó em breve. Seguimos em frente com muito
trabalho!”. ■

