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ATOS OFICIAIS

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 2.213, DE 17
DE NOVEMBRO DE 2.021

TERRENO desmembrado, desig- F”, constituído por parte do Lote confrontando com o terreno (cento e quarenta e seis metros
nado “Área B”, constituído por nº 05, e com parte do terreno desmembrado designado “Área quadrados e vinte e dois decímeparte do Lote nº 05, da Quadra desmembrado, designado “Área F”, constituído por parte do Lote tros quadrados). Cadastrado na
Portaria n.º 075/2021 - “Declara de Utilidade Pública para “A”, do Loteamento denomina- G”, constituído por parte do Lote nº 05, do lado esquerdo de quem Prefeitura Municipal sob a sigla
Concede férias o funcioná- fins de Desapropriação, imóvel do “Portal do Cedro”, situado na nº 05, distante a 88,51m (oitenta da avenida olha para o terreno nº 03.0029.0327.00, matriculado
rio Willians Fagundes, RG: que especifica.”
cidade de Iperó, desta Comarca, e oito metros e cinquenta e um mede 20,69m (vinte metros e junto ao Cartório de Registro
30.549.587.2 (Assessor Partendo as seguintes medidas e centímetros) do início da curva- sessenta e nove centímetros) de Imóveis de Boituva sob o nº
lamentar) referência “D”, no LEONARDO ROBERTO FOLIM, confrontações: inicia-se com tura com a Avenida Santa Cruz, confrontando com o lote nº 29.947.
período de 16/11/2021 à Prefeito do Município de Iperó, 5,00m (cinco metros), de frente encerrando a área de 125,00m² 04, e nos fundos mede 6,72m TERRENO desmembrado, desig30/11/2021.
Estado de São Paulo, no uso de para a Rua Sergio Henrique de (cento e vinte e cinco metros (seis metros e setenta e dois nado “Área G”, constituído por
Portarias n.º 075/2021 - suas atribuições legais,
Oliveira, lado ímpar, do lado quadrados). Cadastrado na Pre- centímetros), confrontando com parte do Lote nº 05, da Quadra
Publicada e registrada nesta
direito de quem da rua olha para feitura Municipal sob a sigla nº parte do terreno desmembrado, “A”, do Loteamento denominasecretaria em 12 de novemDECRETA:
o terreno mede 25,00m (vinte 03.0029.0479.00, matriculado no designado “Área A”, constituído do “Portal do Cedro”, situado na
bro de 2021.
e cinco metros), confrontando Cartório de Registro de Imóveis por parte do Lote nº 05, e com cidade de Iperó, desta Comarca,
Art. 1º. Ficam declaradas de com o terreno desmembrado, de Boituva/SP, sob o nº 29.944. parte do terreno desmembrado, tendo as seguintes medidas e
UTILIDADE PÚBLICA, para fins de designado “Área A”, constituído TERRENO desmembrado, desig- designado “Área B”, constituído confrontações: inicia-se com
ANGELO VALÁRIO
Desapropriação pela Municipali- por parte do Lote nº 05, lado es- nado “Área D”, constituído por por parte do Lote nº 05, distante a 6,65m (seis metros e sessenta
SOBRINHO
dade, por via judicial ou amigável, querdo de quem da rua olha para parte do Lote nº 05, da Quadra 94,75m (noventa e quatro metros e cinco centímetros), de frente
Presidente
para fins de ampliação de prédio o terreno mede 25,00m (vinte e “A”, do Loteamento denomina- e setenta e cinco centímetros), do para a Avenida Paulo Antunes
público, os lotes de terreno com cinco metros) confrontando com do “Portal do Cedro”, situado na início da curvatura com a Avenida Moreira, lado par, do lado didescrição abaixo, pertencente à o terreno desmembrado, desig- cidade de Iperó, desta Comarca, Santa Cruz, encerrando a área de reito de quem da avenida olha
ALEXANDRE MARCOS TEIXEIRA, nado “Área C”, constituído por tendo as seguintes medidas e 138,03m² (cento e trinta e oito para o terreno mede 23,28m
LICITAÇÃO
localizados na Rua Sergio Henri- parte do Lote nº 05, e nos fundos confrontações: inicia-se com metros quadrados e três decíme- (vinte e três metros e vinte e
que de Oliveira e Avenida Paulo mede 5,00m (cinco metros), con- 5,00m (cinco metros), de frente tros quadrados). Cadastrado na oito centímetros), confrontando
A PREFEITURA MUNICI- Antunes Moreira, neste Municí- frontando com parte do terreno para a Rua Sergio Henrique de Prefeitura Municipal sob a sigla com o lote nº 06, do lado esPAL DE IPERÓ FAZ SABER pio de Iperó, Estado de São Paulo, desmembrado, designado “Área Oliveira, lado ímpar, do lado nº 03.0029.0331.00, matriculado querdo de quem da avenida olha
AOS INTERESSADOS QUE com as seguintes descrições:
E”, constituído por parte do Lote direito de quem da rua olha para junto ao Cartório de Registro para o terreno mede 22,42m
ESTÁ ABERTA A LICITAÇÃO DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE: nº 05, e com parte do terreno o terreno mede 25,00m (vinte de Imóveis de Boituva sob o nº (vinte e dois metros e quarenta e
MODALIDADE CONVITE TERRENO desmembrado, desig- desmembrado, designado “Área e cinco metros), confrontando 29.946.
dois centímetros) confrontando
SOB O Nº 16/2021, REGIDA nado “Área A”, constituído por F”, constituído por parte do Lote com o terreno desmembrado, TERRENO desmembrado, desig- com o terreno desmembrado,
PELA LEI FEDERAL SOB O Nº parte do Lote nº 05, da Quadra nº 05, distante a 93,51m (noventa designado “Área C”, constituído nado “Área F”, constituído por designado “Área F”, constituído
8.666/1993, PARA “CONTRA- “A”, do Loteamento denomina- e três metros e cinquenta e um por parte do Lote nº 05, do lado parte do Lote nº 05, da Quadra por parte do Lote nº 05, e nos
TAÇÃO DE EMPRESA PARA do “Portal do Cedro”, situado na centímetros) do início da curva- esquerdo de quem da rua olha “A”, do Loteamento denomina- fundos mede 6,71m (seis metros
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE cidade de Iperó, desta Comarca, tura com a Avenida Santa Cruz, o terreno mede 25,00m (vinte do “Portal do Cedro”, situado na e setenta e um centímetros), conMANUTENÇÃO ELÉTRICAS, tendo as seguintes medidas e encerrando a área de 125,00m² e cinco metros) confrontando cidade de Iperó, desta Comarca, frontando com parte do terreno
HIDRÁULICAS E CIVIL EM confrontações: inicia-se com (cento e vinte e cinco metros com o lote nº 06, e nos fundos tendo as seguintes medidas e desmembrado, designado “Área
UNIDADES DE SAÚDE DO 5,17m (cinco metros e dezessete quadrados). Cadastrado na Pre- mede 5,00m (cinco metros), con- confrontações: inicia-se com C”, constituído por parte do Lote
MUNICÍPIO”. O PRESENTE centímetros), de frente para a Rua feitura Municipal sob a sigla nº frontando com parte do terreno 6,65m (seis metros e sessenta e nº 05, e com parte do terreno
EDITAL PODERÁ SER EXAMI- Sergio Henrique de Oliveira, lado 03.0029.0473.00, matriculado no desmembrado, designado “Área cinco centímetros) de frente para desmembrado, designado “Área
NADO E ADQUIRIDO NO DE- ímpar, do lado direito de quem Cartório de Registro de Imóveis G”, constituído por parte do Lote a Avenida Paulo Antunes Moreira, D”, constituído por parte do Lote
PARTAMENTO DE LICITAÇÃO da rua olha para o terreno mede de Boituva/SP, sob o nº 29.943. nº 05, distante a 83,51m (oitenta lado par, do lado direito de quem nº 05, distante a 81,45m (oitenta
DA PREFEITURA MUNICIPAL 25,00m (vinte e cinco metros), TERRENO desmembrado, desig- e três metros e cinquenta e um da avenida olha para o terreno e um metros e quarenta e cinco
DE IPERÓ LOCALIZADA NA confrontando com o lote nº 04, nado “Área C” , constituído por centímetros) do início da curva- mede 22,42m (vinte e dois me- centímetros) do início da curvaAV. SANTA CRUZ, Nº 355, do lado esquerdo de quem da parte do Lote nº 05, da Quadra tura com a Avenida Santa Cruz, tros e quarenta e dois centíme- tura com a Avenida Santa Cruz,
JARDIM SANTA CRUZ, IPERÓ/ rua olha para o terreno mede “A”, do Loteamento denomina- encerrando a área de 125,00m² tros), confrontando com o ter- encerrando a área de 151,95m²
SP OU SOLICITADO PELO 25,00m (vinte e cinco metros) do “Portal do Cedro”, situado na (cento e vinte e cinco metros reno desmembrado, designado (cento e cinquenta e um metros
E-MAIL: LICITAÇÕES@IPERO. confrontando com o terreno cidade de Iperó, desta Comarca, quadrados). Cadastrado na Pre- “Área G”, constituído por parte quadrados e noventa e cinco deSP.GOV.BR. A ENTREGA DOS desmembrado, designado “Área tendo as seguintes medidas e feitura Municipal sob a sigla nº do Lote nº 05, do lado esquerdo címetros quadrados). Cadastrado
“ENVELOPES” SERÁ NO DIA B”, constituído por parte do confrontações: inicia-se com 03.0029.0485.00, matriculado de quem da avenida olha para na Prefeitura Municipal sob a
29/11/2021 ATÉ ÀS 14 HO- Lote nº 05, e nos fundos mede 5,00m (cinco metros), de frente junto ao Cartório de Registro de o terreno mede 21,55m (vinte e sigla nº 03.0029.0321.00, matriRAS E A ABERTURA DOS 5,14m (cinco metros e quatorze para a Rua Sergio Henrique de Imóveis de Boituva-SP sob o nº um metros e cinquenta e cinco culado no Cartório de Registro
“ENVELOPES” SERÁ NO DIA centímetros), confrontando com Oliveira, lado ímpar, do lado 29.945.
centímetros) confrontando com o de Imóveis de Boituva/SP, sob o
29/11/2021 ÀS 14 HORAS E parte do terreno desmembrado, direito de quem da rua olha para TERRENO desmembrado, desig- terreno desmembrado, designa- nº 29.948.
30 MINUTOS, NA SALA DE designado “Área E”, constituído o terreno mede 25,00m (vinte nado “Área E”, constituído por do “Área E”, constituído por parte Art. 2º. Fica declarada de caráter
SESSÕES DA PREFEITURA por parte do Lote nº 05, distante e cinco metros), confrontando parte do Lote nº 05, da Quadra do Lote nº 05, e nos fundos mede urgente a presente desaproMUNICIPAL DE IPERÓ, TEL. a 98,51m (noventa e oito metros com o terreno desmembrado, “A”, do Loteamento denomina- 6,71m (seis metros e setenta e um priação nos termos do artigo
(15) 3459-9999.
e cinquenta e um centímetros) do designado “Área B”, constituído do “Portal do Cedro”, situado na centímetros), confrontando com 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de
início da curvatura com a Avenida por parte do Lote nº 05, lado es- cidade de Iperó, desta Comarca, parte do terreno desmembrado, 21/06/1941.
Santa Cruz, encerrando a área de querdo de quem da rua olha para tendo as seguintes medidas e designado “Área B”, constituído Art. 3º. As despesas decorrenIPERÓ, 18 DE NOVEMBRO 128,50m² (centro e vinte e oito o terreno mede 25,00m (vinte e confrontações: inicia-se com por parte do Lote nº 05, e com tes do presente Decreto serão
DE 2021.
metros quadrados e cinquenta cinco metros) confrontando com 6,70m (seis metros e setenta parte do terreno desmembrado, cobertas com dotações do orçadecímetros quadrados). Cadastro o terreno desmembrado, desig- centímetros) de frente para a designado “Área C”, constituído mento vigente, suplementadas se
na Prefeitura Municipal sob a nado “Área D”, constituído por Avenida Paulo Antunes Moreira, por parte do Lote nº 05, distante necessário.
LEONARDO ROBERTO FOLIM sigla nº 03.0029.0467.00, matri- parte do Lote nº 05, e nos fundos lado par, do lado direito de quem a 88,10m (oitenta e oito metros Art. 4º. Este Decreto entrará em
PREFEITO MUNICIPAL
culado no Cartório de Registro mede 5,00m (cinco metros), con- da avenida olha para o terreno e dez centímetros) do início da vigor na data da sua publicação,
de Imóveis de Boituva/SP, sob o frontando com parte do terreno mede 21,55m (vinte e um metros curvatura com a Avenida San- revogadas as disposições em
nº 29.942.
desmembrado, designado “Área e cinquenta e cinco centímetros), ta Cruz, encerrando a área de contrário.

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE encerrando a área de 155,53m² por parte do lote nº 06, locaIPERÓ, EM 17 DE NOVEMBRO (cento e cinquenta e cinco me- lizado a 61,45m (sessenta e
DE 2.021.
tros quadrados e cinquenta e um metros e quarenta e cinco
três decímetros quadrados). Ca- centímetros) do início da curvaLEONARDO ROBERTO FOLIM dastrado na Prefeitura Municipal tura com a Avenida Santa Cruz,
Prefeito Municipal
sob a sigla nº 03.0029.0315.00, completando a quadra com a
matriculado junto ao Cartório de Rua Sérgio Henrique de Oliveira,
Publicado nesta Secretaria em Registro de Imóveis de Boituva encerrando a área de 162,55m²
17 de novembro de 2021
sob o nº 22.104.
(cento e sessenta e dois metros
TERRENO desmembrado, desig- quadrados e cinquenta e cinco
LUCIANA SANTUCCI
nado Área “B”, constituído por decímetros quadrados). CadasSecretaria de Governo
parte do Lote nº 06, da Quadra trado na Prefeitura Municipal
“A”, do Loteamento denominado sob a sigla nº 03.0029.0301.00,
“Portal do Cedro”, situado na e matriculado no Cartório de
DECRETO Nº 2.214, DE 17 DE cidade de Iperó, desta Comarca, Registro de Imóveis de Boituva/
NOVEMBRO DE 2.021
com frente para a Avenida Pau- SP, sob o nº 22.106.
lo Antunes Moreira, lado par, Art. 2º. Fica declarada de caráter
“Declara de Utilidade Pública medindo 6,66m (seis metros e urgente a presente desapropara fins de Desapropriação, sessenta e seis centímetros) de priação nos termos do artigo
imóvel que especifica.”
frente, nos fundos mede 6,68m 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de
(seis metros e sessenta e oito 21/06/1941.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, centímetros) confrontando com Art. 3º. As despesas decorrenPrefeito do Município de Iperó, os terrenos desmembrados , tes do presente Decreto serão
Estado de São Paulo, no uso de designados Área “E” e “F”, cons- cobertas com dotações do orsuas atribuições legais,
tituídos por partes do lote nº 06; çamento vigente, suplementadas
do lado direito de quem da rua se necessário.
DECRETA:
vê o terreno mede 24,00m (vinte Art. 4º. Este Decreto entrará em
e quatro metros), confrontando vigor na data da sua publicação,
Art. 1º. Ficam declaradas de com o terreno desmembrado, revogadas as disposições em
UTILIDADE PÚBLICA, para fins designado Área “C”, constituído contrário.
de Desapropriação pela Muni- por parte do lote nº 06 e do lado
cipalidade, por via judicial ou esquerdo mede 23,57m (vinte e
amigável, para fins de ampliação três metros e cinquenta e sete PREFEITURA MUNICIPAL DE
de prédio público, os lotes de centímetros) confrontando com IPERÓ, EM 17 DE NOVEMBRO
terreno com descrição abaixo, o terreno desmembrado, desigDE 2.021.
pertencente à LEBISA EMPREEN- nado Área “A”, constituído por
DIMENTOS E PARTICIPAÇÕES parte do lote nº 06, localizado a
LTDA, localizados na Avenida 68,13m (sessenta e oito metros LEONARDO ROBERTO FOLIM
Paulo Antunes Moreira, neste e treze centímetros) do início da
Prefeito Municipal
Município de Iperó, Estado de curvatura com a Avenida Santa
São Paulo, com as seguintes Cruz, completando a quadra Publicado nesta Secretaria
descrições:
com a Rua Sérgio Henrique de em 17 de novembro de 2021
DESCRIÇÃO DA PROPRIE- Oliveira, encerrando a área de
DADE:
158,40m² (cento e cinquenta e
TERRENO desmembrado, desig- oito metros quadrados e quarenLUCIANA SANTUCCI
nado Área “A”, constituído por ta decímetros quadrados). CaSecretaria de Governo
parte do Lote nº 06, da Quadra dastrado na Prefeitura Municipal
“A”, do Loteamento denominado sob a sigla nº 03.0029.0309.00,
“Portal do Cedro”, situado na matriculado junto ao Cartório de
cidade de Iperó, desta Comarca, Registro de Imóveis de Boituva
com frente para a Avenida Pau- sob o nº 22.105.
lo Antunes Moreira, lado par, TERRENO desmembrado, desigmedindo 6,66m (seis metros e nado Área “C”, constituído por
sessenta e seis centímetros) de parte do Lote nº 06, da Quadra
frente, nos fundos mede 6,68m “A”, do loteamento denominado
(seis metros e sessenta e oito “Portal do Cedro”, situado na
centímetros) confrontando com cidade de Iperó, desta Comarca,
os terrenos desmembrados, com frente para a Avenida Paudesignados Áreas “F” e “G”, lo Antunes Moreira, lado par,
constituídos por partes do lote medindo 6,68m (seis metros e
nº 06; do lado direito de quem sessenta e oito centímetros) de
da rua vê o terreno mede 23,57m frente, nos fundos mede 6,69m
(vinte e três metros e cinquenta e (seis metros e sessenta e nove
sete centímetros), confrontando centímetros) confrontando com
com o terreno desmembrado, os terrenos desmembrados,
designado Área “B”, constituído designados Áreas “D” e “E”, conspor parte do lote nº 06 e do lado tituídos por partes do lote nº 06;
esquerdo mede 23,13m (vinte e do lado direito de quem da rua
três metros e treze centímetros) vê o terreno mede 24,44m (vinte
confrontando com o lote nº 05, e quatro metros e quarenta e
localizado a 74,79m (setenta e quatro centímetros), confronquatro metros e setenta e nove tando com o lote nº 07 e do lado
centímetros) do início da curva- esquerdo mede 24,00m (vinte
tura com a Avenida Santa Cruz, e quatro metros) confrontando
completando a quadra com a com o terreno desmembrado,
Rua Sérgio Henrique de Oliveira, designado Área “B”, constituído
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SAÚDE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Iperó ganha nova ambulância
adaptável UTI
A Prefeitura de Iperó recebeu na tarde de ontem,
18, uma nova ambulância
adaptável para UTI, modelo
Renault Master, no valor de
R$ 268 mil, custeada através
de emenda parlamentar no
valor de R$ 188 mil, enviada
pela Deputada Estadual
Maria Lúcia Amary, e R$ 80
mil com recursos próprios
provenientes de devolução
da Câmara Municipal de
Iperó.
O novo veículo tem suporte
para equipamentos de UTI
e proporcionará um atendimento mais humanizado,
eficaz e ágil para a população. “Desde o início da gestão e com o enfrentamento
da pandemia, fizemos muitos investimentos na saúde
e a nova aquisição é a continuação do nosso trabalho.
Não medimos esforços para
garantir mais estrutura para

a saúde de nosso município”,
conta o prefeito de Iperó.
Com a chegada da nova ambulância, agora a Secretaria de
Saúde contará com um reforço
na frota. “O reforço do novo
veículo na estrutura da saúde
foi possível graças a parcerias.
Temos grandes parceiros que
têm nos ajudado e muito para
desenvolver Iperó. Por isso,
quero agradecer a Deputada
Maria Lúcia, parceria de longa
data, e a Câmara Municipal,
que em nome do presidente
Nenão Valário agradeço a todos os vereadores. A Câmara
vem fazendo um trabalho importante e sério, prova disso é
a devolução da verba que proporcionou a compra da nova
ambulância. Investimentos,
cuidar das pessoas, fazer a diferença e humanizar a saúde,
é nosso compromisso. Seguimos com muito trabalho!”
finaliza o prefeito.”■

Prefeitura e Câmara Municipal
cobram Sabesp em busca de
melhorias
Representando o poder
executivo, o prefeito de
Iperó, Leonardo Folim, junto
com a Câmara Municipal, se
reuniu nesta manhã com
representantes da SABESP
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo, responsável pelo
abastecimento de água do
município, para discutir melhorias urgentes no abastecimento de água da cidade.
Durante a reunião, prefeito e vereadores cobraram
clareza, soluções e melhorias na qualidade da água
da cidade. Todas as metas
da empresa constantes
em contrato estão sendo
averiguadas através do De-

partamento Jurídico da Prefeitura, a fim de fiscalizar o que
foi e o que não foi cumprido,
e o motivo das questões não
cumpridas.
“Estamos aqui para lutar diariamente pela qualidade de vida
da nossa população. Portanto,
queremos soluções, clareza
e, principalmente, qualidade
na água da nossa cidade. Já
passamos do limite possível,
cobramos providências e iremos fiscalizar a execução das
melhorias. A população pode
contar com nosso empenho!”
destaca o prefeito Leonardo.
A avaliação do contrato será
feita em conjunto com os responsáveis e as providências
imediatas serão tomadas. ■
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