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ATOS OFICIAIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, relativamente à Regularização Fundiária de Interesse
Social – REURB-S do núcleo denominado “VILETA” com acesso pela Avenida George Oetterer,
neste Município, com base na Lei Federal nº
13.465/2017 e o Decreto Federal que a regulamenta nº 9.310/2018, NOTIFICA os proprietários
e os confinantes do referido núcleo para que
apresentem impugnação dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da data do presente Edital.
Ficam NOTIFICADOS, também, os terceiros
interessados para que apresentem impugnação
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da
data do presente Edital.
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PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria n.º 073/2021 - Fica suspenso o
expediente da Câmara Municipal de Iperó
no dia 29 de outubro de 2021 em virtude
da postergação do feriado do dia 28/10
(Dia do Servidor Público) e no dia 1º/11
em virtude do dia de Finados (02/11),
conforme dispõe o decreto Municipal n.º
2.093, de 04 de janeiro de 2021.
Portarias n.º 073/2021 - Publicada e registrada nesta secretaria em 22 de outubro
de 2021.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Presidente
PORTARIA DA MESA DIRETORA DO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

A ausência de impugnação implicará a perda do
eventual direito de que o notificado titularize
sobre o imóvel descrito pelo Projeto de Regularização Urbanística do núcleo denominado
“VILETA”. Este projeto está documentado no
Processo Administrativo nº 4463/2021 no
Departamento Jurídico.
A referida regularização está sendo realizada
através de convênio firmado entre a Prefeitura
do Município de Iperó e o Programa Cidade
Legal da Secretaria de Habitação do Estado de
São Paulo.
O perímetro de regularização está descrito a
seguir:
A área está localizada na Avenida George Oetterer, Bairro Vileta, Iperó - SP.
A descrição da área tem início no Ponto 1, de
coordenadas N 7.404.403,61 e E 240.042,20; situado na divisa do Córrego da Olaria com a faixa
de domínio do DNIT - Departamento Nacional
de Infraestrutura e Transporte (ferrovia); deste
segue confrontando do Ponto 01 ao 02, ao sul,
com a faixa de domínio do DNIT - Departamento
Nacional de Infraestrutura e Transporte (ferrovia)
numa distância de 730,36m; situado na divisa do
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura
e Transporte com o Remanescente da Transcrição n° 43.428 do 1° CRI de Sorocaba, deflete à
direita e segue confrontando dos pontos 02 ao
105, à oeste, com o Remanescente da Transcrição
n° 43.428 do 1° CRI de Sorocaba numa distância
linear de 1.099,67m; situado na divisa do Remanescente da Transcrição n° 43.428 do 1° CRI
de Sorocaba com o Córrego da Olaria, deflete
à direita e segue confrontando dos Pontos 105
ao 01, ao norte e leste, com o Córrego da Olaria
numa distância linear de 1.674,14m, até atingir
o ponto inicial desta descrição perfazendo uma
área total de 537.117,36m².

Valéria Regina Matheus de Souza
Presidente da Comissão de Finanças
e Orçamento
Anderson Fernando de Almeida
Relator da Comissão de Finanças
e Orçamento
José Alberto Lima
Membro da Comissão de Finanças
e Orçamento
ATO DA MESA DIRETORA
N.º 003/2021

A Mesa Diretora da Câmara Municipal
de Iperó, no uso de suas atribuições legais
Portaria da Mesa Diretora n.º 011/2021
e regimentais, faz saber que:
- Conceder, nos termos do artigo 96 e
seguintes do Estatuto dos Funcionários Artigo 1.º - Para o ano de 2021, a gratifiPúblicos do Município de Iperó, Lei n.º cação de natal dos servidores da Câmara
19/1992, ao funcionário Sr. Cláudio José Municipal de Iperó, aludida no artigo 152
Ribeiro Lemos, RG: 22.012.859-5, (Moto- da Lei Municipal 019, de 29 de maio de
rista) referência “G-2”, 20 (vinte) dias de 1.992, que “Disciplina o Regime Jurídico
licença-prêmio, referentes ao quinquênio dos Funcionários Públicos do Município
11/11/2014 a 10/11/2019, considerando de Iperó”, será paga da seguinte forma:
como termo inicial a data de 20/10/2021
I – 50% (cinquenta por cento) no
e termo final 08/11/2021.
dia 28 de outubro;
Portaria n.º 011/2021 Publicada e RegisII – 50 (cinquenta por cento) no
trada em 18/10/2021.
dia 13 de dezembro;
Artigo 2.º - As despesas decorrentes
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
deste ato correrão por conta de dotação
Presidente
própria, suplementada, se necessário.
JOSIMAR APARECIDO FERREIRA
Artigo 3.º - Este ato entrará em vigor na
Vice-Presidente
data de sua publicação.
AURÍLIO REGINALDO DOS SANTOS
1.º Secretário
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira”
VALÉRIA R. MATHEUS DE SOUZA
em 18 de outubro de 2021.
2.º Secretário
Angelo Valário Sobrinho
Presidente
Câmara Municipal de Iperó
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Josimar Aparecido Ferreira
Vice-Presidente
A Câmara Municipal de Iperó torna público, nos termos do parágrafo 1.º do artigo
Aurílio Reginaldo dos Santos
258 do Regimento Interno da Câmara
1.º Secretário
Municipal de Iperó, e parágrafo único,
inciso I do artigo 48 da Lei Complementar
Valéria R. Matheus de Souza
n.º101 de 04 de maio de 2000 (LRF) que
2.º Secretário
será realizada Audiência Pública para exposição e discussão do Projeto de Lei do
Executivo n.º 026/2021 – “Estima a Receita
e Fixa a Despesa do Município de Iperó
para o Exercício de 2022”. A audiência
será realizada às 16 horas do dia 26 de
outubro de 2021, na Câmara Municipal de
Iperó, Rua Raul Benedito Guazzelli, n.º45
no Município de Iperó/SP.
Iperó, 15 de outubro de 2021.

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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LEI Nº 1.042,
àquela composição e atribuições de qualificação, os seguintes
DE 01 DE OUTUBRO DE 2021 normativas e de controle básicas critérios básicos:
I – ser composto por:
previstas nesta Lei;
“Dispõe sobre a qualificação de d) composição e atribuições da a) 55% (cinquenta e cinco por
cento), no caso de associação
entidades sem fins lucrativos diretoria;
como organizações sociais no e) obrigatoriedade de publica- civil, de membros eleitos dentre
âmbito do Município de Iperó e ção anual, em jornal de circula- os membros ou os associados;
dá outras providências.”
ção no Município, dos relatórios b) 35% (trinta e cinco por cenfinanceiro e do relatório de to) de membros eleitos pelos
LEONARDO ROBERTO FOLIM, execução do contrato de gestão; demais integrantes do ConsePrefeito Municipal de Iperó, f) no caso de associação, a acei- lho, dentre pessoas de notória
profissional e
Estado de São Paulo, no uso de tação de novos associados, na capacidade
reconhecida idoneidade moral;
suas atribuições legais, FAZ SA- forma do estatuto;
BER QUE A C MARA MUNICIPAL g) proibição de distribuição c) 10% (dez por cento) de memAPROVOU E ELE SANCIONA E de bens ou de parcela do pa- bros eleitos pelos empregados
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
trimônio líquido em qualquer da entidade.
hipótese, inclusive em razão de II – Os membros eleitos ou inArtigo 1°. Fica o Poder Executivo desligamento, retirada ou faleci- dicados para compor este ConMunicipal autorizado a qualifi- mento de associado ou membro selho, não poderão ser parentes
consanguíneos ou afins até 3°
car como organizações sociais da entidade;
pessoas jurídicas de direito h) previsão de incorporação inte- Grau do Prefeito, Vice-Prefeito,
privado, sem fins lucrativos, com gral do patrimônio, dos legados Secretários e Subsecretários
fundamento legal na Lei Federal ou das doações que lhe foram Municipais, Vereadores ou Di9.637, de 15 de maio de 1998 e destinados, bem como dos ex- rigentes, detentores de cargo
suas alterações posteriores, cujas cedentes financeiros decorrentes de comissionado ou função
atividades sejam dirigidas ao de suas atividades, em caso de gratificada, da Administração Púensino, à pesquisa científica, ao extinção ou desqualificação, ao blica Direta ou Indireta do órgão
desenvolvimento tecnológico, à patrimônio de outra organização contratante e, terão mandato de
proteção e preservação do meio social qualificada na mesma área 4 (quatro) anos, admitida uma
recondução;
ambiente, à cultura e à saúde, de atuação.
atendidos os requisitos previstos I - Haver aprovação, quanto à III – o primeiro mandato de
nesta Lei.
conveniência e oportunidade metade dos membros eleitos
§1°. As pessoas jurídicas de di- de sua qualificação como or- ou indicados deve ser de 2 (dois)
reito privado cuja atividade seja ganização social municipal, do anos, segundo critérios estabeledirigida àquela relacionada no Secretário Municipal da área de cidos no estatuto;
“caput” deste artigo, qualificadas atividade correspondente ao seu IV – o dirigente máximo da
entidade deve participar das
pelo Poder Executivo como orga- objeto social.
nização social, serão submetidas II – As Entidades interessadas reuniões do Conselho, sem diao controle externo da Câmara em se qualificarem como órgão reito a voto;
Municipal, que o exercerá com social deverão comprovar regu- V – o Conselho deve reunir-se
o auxílio do Tribunal de Contas laridade perante o Tribunal de ordinariamente, no mínimo, 3
do Estado de São Paulo, ficando Contas do Estado de sua sede (três) vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
o controle interno a cargo do e/ou filial, se for o caso.
Poder Executivo.
III – Somente serão qualifica- VI – os conselheiros não recebe§2°. O controle externo exerci- das como organização social rão remuneração pelos serviços,
do pela Câmara Municipal será as entidades que efetivamente que nesta condição, prestarem
independente de qualquer ato comprovarem aptidão para à organização social, ressalvada
ou parecer prévio do Tribunal desempenho da atividade per- a ajuda de custo por reunião da
de Contas.
tinente e compatível em carac- qual participem;
§3°. Para possibilitar o controle terísticas, quantidades e prazos VII – os conselheiros eleitos ou
externo exercido pela Câmara descrita no “caput” do artigo 1° indicados para integrar a diretoMunicipal, o Poder Executivo desta Lei, bem como capacidade ria da entidade devem renunciar
ao assumirem as correspondendeverá enviar a esta, semestral- técnico-profissional.
mente, relatórios e balancetes §1º. A comprovação de aptidão tes funções executivas.
da gestão compartilhada entre da entidade referida no inciso IV Artigo 4°. Para fins de atendio Poder Público e a Organização do “caput” deste artigo, será feita mento dos requisitos de quaSocial contratada.
através de atestados fornecidos lificação, devem ser incluídas,
Artigo 2°. São requisitos espe- por pessoas jurídicas de direito dentre as atribuições privativas
cíficos para que as entidades público ou privado, que com- do Conselho de Administração,
privadas referidas no artigo 1° provem capacidade técnica da as seguintes:
I - Fixar o âmbito de atuação da
desta Lei habilitem-se à qualifi- Entidade.
cação como organização social: §2º. Capacitação técnico-profis- entidade, para consecução do
a) natureza social de seus obje- sional: comprovação da entidade seu objeto;
tivos relativos à respectiva área de possuir em seu quadro per- II - Aprovar a proposta de conde atuação;
manente profissionais de nível trato de gestão da entidade;
b) finalidade não-lucrativa, com superior ou outro devidamente III - Aprovar a proposta de orçaa obrigatoriedade de inves- reconhecido pela autoridade mento da entidade e o programa
timento de seus excedentes competente, detentor de ates- de investimentos;
financeiros no desenvolvimento tado de capacidade técnica por IV - Designar e dispensar os
das próprias atividades;
execução operacional de carac- membros da diretoria;
V - Fixar a remuneração, quanc) previsão expressa de a enti- terísticas semelhantes.
dade ter, como órgãos de de- Artigo 3°. O Conselho de Ad- do for o caso, dos membros da
liberação superior e de direção, ministração deve estar estrutu- diretoria;
um conselho de administração rado nos termos do respectivo VI - Aprovar e dispor sobre a
e uma diretoria definidos nos estatuto, observados, para fins alteração dos estatutos e a extintermos do estatuto, asseguradas de atendimento dos requisitos ção da entidade por maioria, no

qualificação.
mínimo, de dois terços de seus setembro de 1990.
Artigo 6°. O contrato de ges- §2º. A entidade qualificada
membros;
VII - Aprovar o regimento inter- tão celebrado pelo município apresentará à Comissão de Avano da entidade, que deve dispor, discriminará as atribuições, liação, ao término de cada exerno mínimo, sobre a estrutura, responsabilidades e obrigações cício ou a qualquer momento,
forma de gerenciamento, os car- do Poder Público e da Entidade conforme recomende o interesgos e respectivas competências; contratada, e será publicado se público, relatório pertinente
VIII - Aprovar por maioria, no na íntegra no Órgão Oficial de à execução do contrato de
mínimo, de dois terços de seus Imprensa do Município ou em gestão, contendo comparativo
membros, o regulamento pró- jornal de circulação na região. específico das metas propostas
prio contendo os procedimentos Parágrafo único. O contrato com os resultados alcançados,
que deve adotar para a contrata- de gestão deve ser submetido, acompanhado da prestação
ção de obras, serviços, compras e após aprovação do Conselho de contas correspondentes ao
alienações e o plano de cargos, de Administração, ao Secre- exercício financeiro.
salários e benefícios dos empre- tário Municipal da respectiva §3º. Sem prejuízo do disposto
pasta, bem como à respectiva no §2º deste artigo, os resultagados da entidade;
IX - Aprovar e encaminhar, ao Comissão de Avaliação prevista dos atingidos com a execução
do contrato de gestão devem
órgão supervisor da execução do no artigo 8°.
contrato de gestão, os relatórios Artigo 7°. Na elaboração do ser analisados, periodicamente,
gerenciais e de atividades da en- contrato de gestão devem ser pela Comissão de Avaliação
tidade, elaborados pela diretoria; observados os princípios inscri- prevista no “caput”.
X - Fiscalizar o cumprimento tos no art. 37 da Constituição §4º. A Comissão deverá encadas diretrizes e metas definidas Federal de legalidade, impes- minhar à autoridade supervisora
e aprovar os demonstrativos fi- soalidade, moralidade, publici- relatório conclusivo sobre a
nanceiros e contábeis e as contas dade e eficiência e também, os avaliação procedida.
§5°. O Poder Executivo reguanuais da entidade, com o auxílio seguintes preceitos:
I – especificação do programa lamentará a instalação e o
de auditoria externa.
Artigo 5°. Para os efeitos desta de trabalho proposto pela or- funcionamento da Comissão de
Lei entende-se por Contrato de ganização social, estipulação Avaliação.
Gestão o instrumento firmado das metas a serem atingidas e Artigo 9°. Os responsáveis pela
entre o Poder Público e a enti- respectivos prazos de execução, fiscalização de execução do
dade qualificada como órgão quando for pertinente, bem contrato de gestão, ao tomasocial, com vista à formação de como previsão expressa dos rem conhecimento de qualquer
parceria entre as partes para fo- critérios objetivos de avaliação irregularidade ou ilegalidade na
mento e execução de atividade de desempenho a serem uti- utilização de recursos ou bens
relativa à relacionada em seu lizados, mediante indicadores de origem pública por organizade qualidade e produtividade; ção social, dela darão ciência ao
artigo 1º.
§1°. É dispensável a licitação para II – estipulação dos limites e Tribunal de Contas do Estado de
a celebração dos contratos de critérios para a despesa com São Paulo, à Câmara Municipal
gestão de que trata o “caput” a remuneração e vantagens e ao Ministério Público, para
deste artigo, nos termos do art. de qualquer natureza a serem as providências relativas aos
24, XXIV, da Lei Federal n° 8.666, percebidos pelos dirigentes e respectivos âmbitos de atuação,
de 21 de junho de 1993, com a empregados das organizações sob pena de responsabilidade
redação dada pela Lei Federal n° sociais, no exercício de suas solidária.
Artigo 10. Sem prejuízo da
9.648, de 27 de maio de 1998. funções.
§2º. Excepcionalmente, poderá Parágrafo único. O Poder Exe- medida a que se refere o artigo
ser formulado Contrato de Ges- cutivo Municipal deverá definir 9° desta Lei, quando assim exigir
tão, nos termos do art. 24, XXIV as demais cláusulas necessárias a gravidade dos fatos ou o intecombinado como o inciso IV, do dos contratos de gestão de que resse público, havendo indícios
fundados de malversação de
mesmo dispositivo legal, da Lei for signatário.
nº 8.666/93, para fins de atender Artigo 8°. O Secretário Munici- bens ou recursos de origem
situação de emergência visando pal da respectiva pasta presidirá pública, os responsáveis pela
a não solução de continuidade uma Comissão de Avaliação, fiscalização representarão ao
de atividades essenciais à Admi- a qual será responsável pelo órgão responsável.
acompanhamento e fiscalização Artigo 11. O balanço e demais
nistração Municipal.
§3°. O Poder Público dará a pu- da execução dos contratos da prestações de contas da orgablicidade da decisão de firmar gestão celebrados por organi- nização social devem, necescada contrato de gestão, indi- zações sociais no âmbito de sua sariamente, ser publicados no
Diário Oficial ou em um jornal
cando as atividades que deverão competência.
ser executadas, nos termos do §1°. A Comissão de Avaliação de circulação da região, sem
será composta, além do Presi- prejuízo da disponibilização no
artigo 1° desta lei.
sítio eletrônico da Organização
§4°. A celebração do contrato dente, por:
de gestão será precedida de I – 2 (dois) membros da socie- Social na internet.
Chamamento Público, quando dade civil, escolhidos dentre Artigo 12. As entidades quahouver mais de uma entidade os membros do Conselho Mu- lificadas como organizações
qualificada para prestar o serviço nicipal da área de atuação ou sociais serão declaradas como
objeto da parceria, ressalvado o dos Conselhos Gestores dos entidades de interesse social e
serviços incluídos no Contrato utilidade pública, na forma da
disposto no § 2º, deste
de Gestão, quando existirem, ou legislação municipal em vigor,
artigo.
§5°. No caso de Organização pelo Chefe do Poder Executivo para todos os efeitos legais.
Artigo 13. Às organizações
Social em Saúde – OSS - de- Municipal;
verá observar os princípios do II – 1 (um) membro indicado sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e
Sistema único de Saúde – SUS, pela Câmara Municipal;
expressos no artigo 198 da III - 3 (três) membros indicados bens públicos necessários ao
Constituição Federal e no artigo pelo Poder Executivo, com no- cumprimento do contrato de
7° da Lei Federal 8.080, de 19 de tória capacidade e adequada gestão.
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§1°. São assegurados às organizações sociais os créditos
previstos no orçamento e as respectivas liberações financeiras,
de acordo com o cronograma de
desembolso previsto no contrato
de gestão.
§2º. Poderá ser adicionada aos
créditos orçamentários destinados ao custeio do contrato
de gestão parcela de recursos
para compensar afastamento de
servidor cedido, desde que haja
justificativa expressa da necessidade pela organização social.
§3°. Os bens de que trata este
artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada
licitação, mediante cessão de
uso de bens públicos, consoante
cláusula expressa do contrato
de gestão.
Artigo 14. Os bens móveis públicos cedidos para uso poderão
ser permutados por outros de
igual ou maior valor, desde que
os novos bens integrem o patrimônio do Município.
Parágrafo único. A permuta a
que se refere este artigo dependerá de prévia avaliação do bem
e expressa autorização do Poder
Público.
Artigo 15. Fica facultado ao
Poder Executivo o afastamento
de servidor para a organização
social, com ônus para a origem.
§1º. Não será incorporado aos
vencimentos ou à remuneração
de origem do servidor afastado
qualquer vantagem pecuniária
que vier a ser paga pela organização social.
§2º. Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária
por organização social a servidor afastado com recursos
provenientes do contrato de
gestão, ressalvada a hipótese de
adicional relativo ao exercício de
função temporária de direção e
assessoria.
§3º. O servidor afastado perceberá as vantagens do cargo a
que fizer jus no órgão de origem.
Artigo 16. O Poder Executivo
poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social quando verificado
o descumprimento das disposições contidas no contrato de
gestão.
§1°. A desqualificação será precedida de processo administrativo, conduzido por Comissão
Especial a ser designada pelo
Chefe do Executivo, assegurado o direito de ampla defesa,
respondendo os dirigentes da
organização social, individual,
solidariamente, pelos danos ou
prejuízos decorrentes de sua
ação ou omissão.
§2°. A desqualificação importará
reversão dos bens permitidos
e do saldo remanescente dos
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recursos financeiros entregues à as mulheres, sobre o diagnóstico
utilização da organização social, precoce e prevenção das doensem prejuízo das sanções con- ças e acompanhamento através
tratuais, penais e civis aplicáveis dos serviços ofertados pela
Secretaria Municipal da Saúde.
à espécie.
Artigo 17. A organização social Parágrafo único. Os exames
apresentará, no prazo máximo serão realizados anualmente,
de 90 (noventa) dias, contados preferencialmente no mês de
da assinatura do contrato de aniversário da paciente.
gestão, regulamento próprio Art. 2º O poder público deverá
contendo os procedimentos que priorizar e implementar as seadotará, se for o caso, para a guintes atividades:
contratação de obras e serviços, I. Palestras sobre a importância
bem como para compras com da atividade física.
emprego de recursos provenien- II. Medição da pressão arterial.
III. Orientação Nutricional
tes do Poder Público.
Artigo 18. Os Conselheiros IV. Indicação de exames predas organizações sociais não ventivos
poderão exercer outra atividade Art. 3º Os médicos das unidades
remunerada, com ou sem vín- básicas de saúde e demais equiculo empregatício, na mesma pamentos públicos ao atenderem a paciente deverão solicitar
entidade.
Artigo 19. A presente Lei será obrigatoriamente os seguintes
regulamentada pelo Poder Exe- exames: exames de análises
cutivo Municipal, no prazo de até clínicas e exames de imagem,
120 (cento e vinte) dias a partir tais como, mamografia, ultrassonografia, raio X, entre outros
de sua publicação.
Artigo 20. As despesas decor- disponíveis.
rentes da execução da presente Parágrafo único: Além dos
Lei correrão por dotações orça- exames previstos no caput desse
mentárias próprias, suplementa- artigo o médico poderá solicitar
outros exames.
das se necessário.
Artigo 21. Esta Lei entrará em Art. 4º Na falta dos exames na
vigor na data de sua Publicação, rede pública deverão ser celerevogadas as disposições em brados convênios entre o poder
público e a iniciativa privada para
contrário.
a realização de tais exames.
Art. 5º As despesas decorrentes
PREFEITURA DE IPERÓ,
01 DE OUTUBRO DE 2021. da execução desta Lei correrão
por conta das dotações orçaLEONARDO ROBERTO FOLIM mentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Prefeito de Iperó
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na
Publicada nesta Secretaria, data de sua publicação.
em 01 de Outubro de 2.021.
PREFEITURA DE IPERÓ,
01 DE OUTUBRO DE 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
LEI Nº 1.043,
Publicada nesta Secretaria,
DE 01 DE OUTUBRO DE 2021
em 01 de Outubro de 2.021.
“Dispõe Instituir o “Programa
LUCIANA SANTUCCI
Check Up Iperó” direcionado
Secretária de Governo
para o alerta e prevenção da
saúde das Mulheres e dá outras
providências”
LEI Nº 1.044, DE 21
DE OUTUBRO DE 2021
Autoria: Ivania Aparecida Ricezi
Calixto
Ref.: Projeto de Lei do Legislativo “Altera a denominação da Rua
Prestes Maia, situada no Centro,
032/21
para Rua Dorvalino Prestes –
Nene Prestes”
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Prefeito Municipal de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de Autoria: Angelo Valário Sobrinho
suas atribuições legais, FAZ SA- Ref.: Projeto de Lei do Legislativo
BER QUE A C MARA MUNICIPAL 036/21
APROVOU E ELE SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI: LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Art. 1º Fica o Poder Executivo Prefeito Municipal de Iperó,
Municipal de Iperó autorizado a Estado de São Paulo, no uso de
instituir o Programa de “Check suas atribuições legais, FAZ SAUp Iperó, nas mulheres para BER QUE A C MARA MUNICIPAL
alerta e orientação a todas as APROVOU E ELE SANCIONA E

PROMULGA A SEGUINTE LEI: ponto 16, deste segue em li- a utilizarem lâmpadas de LED
Art. 1º - Altera a denominação nha reta por uma distância de (diodo emissor de luz) na rede
da Rua Prestes Maia, situada 7,50m (sete metros e cinquenta de iluminação pública.
no Centro, para Rua Dorvalino centímetros) até o ponto 17 Art. 2º. Considera-se por rede
Prestes – Nene Prestes, conforme confrontando neste trecho de iluminação pública, para os
com a Rua Salto, deste segue efeitos desta Lei, os equipadescrição abaixo:
Inicia-se no ponto 01, junto a em linha reta por uma distân- mentos e aparelhos utilizados
Rua Sorocaba, distante 57,30m cia de 113,90m (cento e treze para realizar a iluminação de
(cinquenta e sete metros e trinta metros e noventa centímetros) vias, logradouros e demais
centímetros) da esquina com a até o ponto 18 deste segue em bens púbicos, incluindo praças,
Rua Horácio Hugo de Moura, linha reta por uma distância parques, jardins, monumentos
deste segue em linha reta por de 7,30m (sete metros e trinta e assemelhados.
uma distância de 91,10m (noven- centímetros) até o ponto 19 Art. 3º. O Poder Executivo
ta e um metros e dez centíme- confrontando neste trecho Municipal regulamentará a
tros) até o ponto 02, deste segue com a Rua Araçoiaba, deste presente Lei em um prazo de
em linha reta por uma distância segue em linha reta por uma 90 (noventa) dias após sua
de 7,30m, (sete metros e trinta distância de 91,10m (noventa e publicação.
centímetros) até o ponto 03 um metros e dez centímetros) Art. 4º. Esta Lei Complementar
confrontando neste trecho com até o ponto 20, deste deflete entra em vigor na data de sua
a Rua Araçoiaba, deste segue em a esquerda por uma distância publicação revogando as dislinha reta por uma distância de de 19,60m (dezenove metros posições em contrário.
113,90m (cento e treze metros e sessenta centímetros) até o
PREFEITURA DE IPERÓ,
e noventa centímetros) até o ponto 01, início desta descrição.
ponto 04, deste segue em linha Artigo 2º - O Poder Público 21 DE OUTUBRO DE 2021.
reta por uma distância de 7,10m fará a divulgação desta Lei às
(sete metros e dez centímetros) concessionárias de serviços LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
até o ponto 05 confrontando públicos, empresas públicas e
neste trecho com a Rua Salto, privadas, além de outros órgãos
deste segue em linha reta por e entidades da Administração Publicada nesta Secretaria,
em 21 de Outubro de 2.021.
uma distância de 125,30m (cento direta e indireta.
e vinte e cinco metros e trinta Artigo 3º - As despesas decorLUCIANA SANTUCCI
centímetros) até o ponto 06, rentes desta Lei serão atendidas
Secretária de Governo
deste segue em linha reta por pelo Orçamento Vigente, supleuma distância de 8,80m (oito mentado se necessário.
metros e oitenta centímetros) até Artigo 4º - Esta Lei entrará em
o ponto 07 confrontando neste vigor na data de sua publicação, EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
trecho com a Av. Dr. Vereador revogadas as disposições em
Nº 01/2020
José Marques Penteado, deste contrário.
segue em linha reta por uma
distância de 65,10m (sessenta e PREFEITURA DE IPERÓ, 21 DE A Prefeitura de Iperó, por meio
OUTUBRO DE 2021.
da Divisão de Recursos Humacinco metros e dez centímetros)
nos e da Secretaria de Educação,
até o ponto 08, deste segue em
linha reta por uma distância LEONARDO ROBERTO FOLIM Cultura e Esportes, CONVOCA o
Prefeito de Iperó
candidato abaixo relacionado
de 8,30m (oito metros e trinta
para comparecimento às recentímetros) até o ponto 09
confrontando neste trecho com Publicada nesta Secretaria, em partições municipais para fins
21 de Outubro de 2.021.
de provimento de cargo em
a Rua Márcio Antônio Andrade,
caráter efetivo.
deste segue em linha reta por
LUCIANA SANTUCCI
A convocação seguirá a ordem
uma distância de 35,40m (trinta
Secretária de Governo
de classificação dos candidatos,
e cinco metros e quarenta cennos termos do Edital de Concurtímetros) até o ponto 10, deste
so Público n° 001/2020.
deflete a esquerda por uma
distância de 7,20m (sete metros LEI COMPLEMENTAR Nº 183, LOCAL: Prefeitura de Iperóe vinte centímetros) até o ponto DE 21 DE OUTUBRO DE 2021 Avenida Santa Cruz, 355- Jardim
Santa Cruz– Iperó-SP.
11, deste segue em linha reta por
uma distância de 36,20m (trinta e “Dispõe sobre a obrigatorieda- DATA: 26.10.2021 - HORÁRIO:
seis metros e vinte centímetros) de do uso de lâmpadas de LED 09h30min
até o ponto 12, deste segue em (diodo emissor de luz) na rede CARGO: PROFESSOR TITULAR
linha reta por uma distância de de iluminação pública em lo- DE ENSINO FUNDAMENTAL
9,10m (nove metros e dez centí- teamentos e empreendimentos II- EDUCAÇÃO FISICA - Clasmetros) até o ponto 13 confron- imobiliários no Município de sificados de nº 07º.
Orientações:
tando neste trecho com a Rua Iperó e dá outras providências.”
1- O candidato deverá apreMárcio Antônio Andrade, deste
segue em linha reta por uma LEONARDO ROBERTO FOLIM, sentar cópias acompanhadas
distância de 64,50m (sessenta Prefeito Municipal de Iperó, das vias originais da Carteira de
e quatro metros e cinquenta Estado de São Paulo, no uso de Identidade (RG) e Diploma ou
centímetros) até o ponto 14, suas atribuições legais, FAZ SA- Certificado acompanhado do
deste segue em linha reta por BER QUE A C MARA MUNICIPAL respectivo Histórico Escolar no
uma distância de 8,80m (oito APROVOU E ELE SANCIONA E momento da atribuição;
metros e oitenta centímetros) até PROMULGA A SEGUINTE LEI: 2- A escolha do local de trao ponto 15 confrontando neste Art. 1º. Fica instituída a obri- balho se for o caso, poderá ser
trecho a Av. Dr. Vereador José gatoriedade para os novos lo- efetivada por meio de procuMarques Penteado, deste segue teamentos e empreendimentos ração mediante apresentação
em linha reta por uma distância imobiliários, e também parar os do respectivo instrumento de
de 122,30m (cento e vinte e dois que estão em análise e anda- mandato com firma reconhemetros e trinta centímetros) até o mento no Município de Iperó cida acompanhado de cópias
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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.
Iperó, 21 de outubro de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
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MÃOS À OBRA

ESPORTE E LAZER

Prefeitura inicia 2ª
Operação de 2021
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Transportes e Serviços Municipais, deu início, nesta manhã (20), a “Operação Mãos
à Obra”, que oferece aos
bairros iperoenses capinagem, roçagem, recolhimento de inservíveis, limpeza de
bueiros, troca de lâmpadas,
operação tapa-buracos, pintura de meio fio e poda de
árvores. No início do ano, a
operação percorreu toda a
cidade.
“A Operação é muito importante, são serviços indispensáveis para deixar a
cidade mais limpa e bonita
para quem mora e para
quem visita. Assim como no
início do ano, nós trabalharemos de forma contínua

nesses serviços de zeladoria
para aumentar a autoestima
de todos os bairros e preservar
nossa cidade. Iperó merece!”.
Comentou o prefeito .
Confira os bairros que receberão
os serviços nos próximos dias:
- 20/10 a 26/10: Jardim Monções, Jardim Cecy e Mariita
- 28/10 a 03/11: Campos Vileta e
Alvorada
- 08/11 a 12/11: Nova Era e Bacaetava
Todos os bairros serão novamente contemplados. A
programação será divulgada
mensalmente.
Os materiais inservíveis devem
ser colocados, pelos moradores, em frente a residência.
Não serão recolhidos entulhos
de construção civil e galhos de
árvores. ■

Após muita expectativa e
trabalho, a Prefeitura irá
reinaugurar, neste sábado o
Complexo Esportivo da
Escola Elisa
Após muita expectativa
e trabalho, a Prefeitura de
Iperó vai reinaugurar, neste sábado (23), a partir das
17h, o Complexo Esportivo
da Escola Elisa, com apresentações de dança da Cia
Municipal de Dança Infantil
e Adulto e da Banda Marcial
Municipal de Iperó (Banmip), além de festivais de
futevôlei e futebol de areia
baby.
O local passou por uma
reestruturação, os equipamentos de academia e a

antiga pista interna de caminhada, foram reformados. O
Complexo Esportivo ganhou,
também, novas quadras de
futebol de areia, vôlei de areia
e basquete, além de três quiosques e uma nova pista de caminhada, feita de concreto, em
volta de todo o espaço.
O Complexo Esportivo da Escola Elisa, trará mais qualidade de vida, lazer e diversão
para todos. Venha prestigiar
a inauguração, o endereço é:
Av. Vereador Dr José Marques
Penteado, s/nº. ■
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