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ATOS OFICIAIS

DECRETO Nº 2.224, DE 09 nos fundos por 30,00m (trinta cinquenta centímetros) em curva da
DE DEZEMBRO DE 2.021 metros) da frente aos fundos, Avenida Santa Cruz, na quadra comdividindo pela frente no lado pletada com terrenos da Prefeitura
“Declara de Utilidade Pública ímpar da Rua Egídio Gasparini; Municipal e Benedito Domingues
para fins de Desapropriação, pelo lado direito de quem da rua dos Santos e outros. Cadastrado na
imóvel que especifica.”
olha para o terreno com o lote nº Prefeitura Municipal sob a sigla nº
3, pelo lado esquerdo com o lote 03.0018.0052.00. Matriculado junto
LEONARDO ROBERTO FOLIM, nº 1 e pelos fundos com a Prefei- ao Cartório de Registro de Imóveis
Prefeito do Município de Iperó, tura Municipal de Iperó, distante de Boituva sob o nº 11.380.
Estado de São Paulo, no uso de 8,00m (oito metros) em reta e Art. 2º. Fica declarada de caráter ursuas atribuições legais,
10,50m (dez metros e cinqüenta gente a presente desapropriação nos
DECRETA:
centímetros) em curva da Aveni- termos do artigo 15 do Decreto-Lei
Art. 1º. Ficam declaradas de da Santa Cruz, na quadra comple- nº 3.365, de 21/06/1941.
UTILIDADE PÚBLICA, para tada com terrenos da Prefeitura Art. 3º. As despesas decorrentes
fins de Desapropriação pela Municipal e Benedito Domingues do presente Decreto serão cobertas
Municipalidade, por via judi- dos Santos e outros. Cadastrado com dotações do orçamento vigente,
cial ou amigável, para fins de na Prefeitura Municipal sob a suplementadas se necessário.
implantação de equipamentos sigla nº 03.0018.0072.00. Ma- Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor
de educação, os lotes de ter- triculado junto ao Cartório de na data da sua publicação, revogadas
reno com descrição abaixo, Registro de Imóveis de Boituva as disposições em contrário.
pertencente à Z & DC ADMI- sob o nº 11.378.
NISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LOTE DE TERRENO nº 03, SEM PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
S/A, localizados na Rua Egídio BENFEITORIAS, da quadra “A”, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2.021.
Gasparini, neste Município de no Jardim Santa Cruz, situado na
Iperó, Estado de São Paulo, cidade de Iperó, desta Comarca,
LEONARDO ROBERTO FOLIM
com as seguintes descrições: com área de 300,00m2 (trezenPrefeito Municipal
DESCRIÇÃO DA PROPRIEDA- tos metros quadrados), ou seja,
DE: LOTE DE TERRENO Nº 01, 10,00m (dez metros) de frente, Publicado nesta Secretaria em 09
SEM BENFEITORIAS, da Qua- com igual largura nos fundos, por
de dezembro de 2021
dra “A”, no Jardim Santa Cruz, 30,00m (trinta metros) da frente
situado na cidade de Iperó, aos fundos, dividindo pela frente
LUCIANA SANTUCCI
desta Comarca, com área de no lado ímpar da Rua Egídio GasSecretaria de Governo
420,00m2 (quatrocentos e parini; pelo lado direito de quem
vinte metros quadrados), divi- da rua olha para o terreno com o
dindo pela frente 8,00m (oito lote nº 4, pelo lado esquerdo com DECRETO Nº 2.223, DE 08 DE
metros) no lado ímpar da Rua o lote nº 2 e pelos fundos com
DEZEMBRO DE 2021.
Egídio Gasparini; 10,50m (dez a Prefeitura Municipal, distante
metros e cinqüenta centíme- 18,00m (dezoito metros) em reta “Altera a composição do Conselho
tros) em curva para a Avenida e 10,50m (dez metros e cinqüenta Municipal de Assistência Social Santa Cruz; 23,00m (vinte e centímetros) em curva da Aveni- CMAS - Gestão 2021/2023 e dá
três metros) do lado esquerdo da Santa Cruz, na quadra compleoutras providências.”
com a Avenida Santa Cruz, tada com terrenos da Prefeitura
com a qual faz face e esquina; Municipal e Benedito Domingues LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefei30,00m (trinta metros) do lado dos Santos e outros. Cadastrado to do Município de Iperó, Estado de
direito com o lote 2 e 15,50m na Prefeitura Municipal sob a São Paulo, no uso de suas atribuições
(quinze metros e cinqüenta sigla nº 03.0018.0062.00. Ma- legais;
centímetros) nos fundos com a triculado junto ao Cartório de CONSIDERANDO a Lei Municipal
Prefeitura Municipal de Iperó, Registro de Imóveis de Boituva nº 1.052/2021, de 18/11/2021, que
na quadra completada com sob o nº 11.379.
“Dispõe sobre a Reestruturação e
terrenos da Prefeitura Munici- LOTE DE TERRENO Nº 04, SEM Funcionamento do Conselho Munipal e Benedito Domingues dos BENFEITORIAS, da quadra “A”, cipal de Assistência Social – CMAS e
Santos e outros. A descrição é no Jardim Santa Cruz, situado na dá outras providências”;
feita de quem da rua olha para cidade de Iperó, desta Comarca,
DECRETA:
o lote. Cadastrado na Prefei- com área de 300,00m2 (trezen- Artigo 1º. A composição do Consetura Municipal sob a sigla nº tos metros quadrados), ou seja, lho Municipal de Assistência Social
03.0018.0082.00. Matriculado 10,00m (dez metros) de frente, – CMAS – para o biênio 2021/2023,
junto ao Cartório de Registro com igual largura nos fundos, por passa a ter os seguintes membros:
de Imóveis de Boituva sob o 30,00m (trinta metros) da frente Representantes governamentais
nº 11.377.
aos fundos, dividindo pela frente
Titulares:
LOTE DE TERRENO Nº 02, SEM no lado ímpar da Rua Egidio Gas- Luiz Eduardo de Azevedo Rossini
BENFEITORIAS, da Quadra “A”, parini; pelo lado direito de quem Gilce Maria Vida Aparecido
no Jardim Santa Cruz, situado da rua olha para o terreno com Jemina Domingos dos Santos
na cidade de Iperó, desta Co- o lote nº 5, pelo lado esquerdo
Suplentes:
marca, com área de 300,00m2 com o lote nº 3 e pelos fundos Tarcila Mirele Quirino de Freitas
(trezentos metros quadrados), com a Prefeitura Municipal; dis- Nicomedes
ou seja, 10,00m (dez metros) tante 28,00m (vinte e oito metros) Valéria Aparecida de Paula
de frente, com igual largura em reta e 10,50m (dez metros e Leila Aparecida Oliveira

Representantes da
MUNICIPAL APROVOU E ELE pecúnia da licença-prêmio
sociedade civil
SANCIONA E PROMULGA A por parte dos profissionais da
Segmento dos usuários da SEGUINTE LEI:
Educação Básica;
Assistência Social
Art. 1º Institui a autorização da CONSIDERANDO a existênTitular: Roseli Gomes do disponibilização de sinal WI-FI cia de verba específica para
Nascimento
gratuito de internet wireless fazer frente a essas despesas
Suplente: Sarah Ribeiro de nos órgãos Públicos para toda correspondentes ao valor
Souza
a população, exceto as agências destinado à remuneração
Segmento das entidades de bancárias, devido à natureza do dos profissionais da Educação
Assistência Social
negócio e dos riscos à segurança Básica;
Titular: Ana Cristina da Silva Art. 2º O sinal deverá funcionar CONSIDERANDO o interesSuplente: Jaqueline Bueno em horário determinado pelo se da Administração MuFerreira
órgão e caberá a administração nicipal no atendimento a
Segmento dos trabalhadores Pública adotar um canal de filtros todos aqueles profissionais
da Assistência Social
para impedir conteúdos impró- da Educação Básica, assim
Titular: Francisca Maria Soa- prios, além de adotar um sistema entendido todos aqueles que
res Faccini
que detecte possíveis existência atendam aos requisitos do
Suplente: Eliana Souza da de crimes como a pedofilia e uso inciso II, § único do Art. 26 da
Silva
indevido de dados bancários e Lei 14.113 de 25/12/2020, que
Artigo 2º. As despesas com a também outros crimes que pos- tenham preenchido os requiexecução do presente decreto sam ser detectados pela rede. sitos constantes do Estatuto
serão suportadas pelo orça- Art. 3º Os Órgãos Públicos de- dos Servidores Públicos até
mento vigente, suplementa- verão colocar em um lugar visível 28/05/2020 e que não tedas se necessário.
a senha para toda a população, nham gozado integralmente
Artigo 3º. Este Decreto en- no interior do prédio, constando ou percebido parte do valor
trará em vigor na data de o endereço eletrônico e senha correspondente em pecúnia;
sua publicação, revogadas as para conexão sem fio do WI-FI, CONSIDERANDO a orientação
disposições em contrário, em ou para que haja maior controle proposta pelo E. Tribunal de
especial o Decreto Municipal do acesso que seja criado um Contas do Estado de São Paunº 2.203, de 07 de outubro sistema de cadastro dos usuários. lo, (Processo 1660598920-1),
de 2021.
Art. 4º A finalidade desse pro- reproduzida às páginas 86 e
grama é para facilitar para a po- 87 do Manual “FUNDEB – PerMUNICÍPIO DE IPERÓ, EM 08 pulação, questões profissionais e guntas e Respostas”, editado
DE DEZEMBRO DE 2021. necessidades do dia a dia.
pelo FNDE em outubro p.p.; e
Art. 5º Esta lei entra em vigor na CONSIDERANDO, por fim, o
LEONARDO ROBERTO FOLIM data de sua publicação.
empenho e a dedicação dos
Prefeito de Iperó
Profissionais da Educação,
DECRETA:
PREFEITURA DE IPERÓ,
Publicado nesta Secretaria, 24 DE NOVEMBRO DE 2021. Artigo 1º. Aos profissionais
em 08 de Dezembro de 2021
da Educação Básica da rede
LEONARDO ROBERTO FOLIM pública de ensino que tenham
LUCIANA SANTUCCI
preenchido os requisitos lePrefeito Municipal
Secretária de Governo
gais constantes do Estatuto
Publicada nesta Secretaria, em dos Funcionários Públicos,
18 de novembro de 2.021. será efetuado o pagamento
LEI Nº 1.052, DE 24 DE
dos valores referentes a todos
NOVEMBRO DE 2021
os períodos devidos de licenLUCIANA SANTUCCI
ça-prêmio, desde que tenham
Secretária de Governo
“Pelo presente projeto fica
adquirido tal direito até o dia
autorizado o poder executivo
28/05/2020 e desde que não
a criar o “Programa Wi-Fi
DECRETO Nº 2.222, DE 08 tenham gozado parcialmente
gratuito e todas repartições
DE DEZEMBRO DE 2.021 do período de licença-prêmio.
Públicas no Município de
§ 1º. Consideram-se para
Iperó, dá outras providências” “Dispõe sobre o pagamento em todos os efeitos que: “profispecúnia da licença-prêmio dos sionais da Educação Básica”
Autoria: Valéria Regina Ma- profissionais da Educação Básica são todos aqueles profistheus de Souza, José Alberto da rede pública municipal e dá sionais que atendam aos
Lima, Valter Rodrigues Vieira
requisitos do inciso II, § único
outras providências.”
e Anderson Fernando de
do Art. 26 da Lei nº 14.113
Almeida
LEONARDO ROBERTO FOLIM, de 25/12/2020 (Nova Lei do
Ref.: Projeto de Lei do Legis- Prefeito do Município de Iperó, FUNDEB).
lativo 040/21
Estado de São Paulo, no uso de § 2º. O valor a ser pago será
LEONARDO ROBERTO FOLIM, suas atribuições legais;
correspondente à metade em
Prefeito Municipal de Iperó, CONSIDERANDO o grande nú- pecúnia prevista no artigo
Estado de São Paulo, no uso mero de pedidos formulados 103 do Estatuto dos Funciode suas atribuições legais, ao longo do presente exercício, nários Públicos Municipais.
FAZ SABER QUE A CÂ MARA solicitando o pagamento em Artigo 2º. O pagamento dos
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valores apurados será realizado até o dia 30 de Dezembro
de 2.021.
Artigo 3º. O valor pago a título
de licença-prêmio, constará no
holerite do mês de Dezembro
do corrente exercício para que
cada profissional tenha conhecimento do valor recebido.
Parágrafo único. Se não houver interesse por parte de algum profissional da Educação
Básica ora beneficiado, deverá
o mesmo se manifestar perante o Departamento de Recursos Humanos até o dia 22 de
Dezembro de 2.021, impreterivelmente, sendo que em não
o fazendo será considerada
sua concordância com as disposições do presente Decreto.
Artigo 4º. A medida prevista no presente Decreto tem
caráter excepcional e não
vinculará a Administração a
quaisquer outros pagamentos
futuros de novos períodos de
licença-prêmio e não alcançará
outros servidores que não
os profissionais da Educação
Básica, assim definidos no § 1º
do Art. 1º.
Artigo 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

#PREFEITURADEIPERÓ

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO
CONTRATO N.º 16/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: A&G SOLUÇÕES
LTDA
MODALIDADE: Dispensa n.º
058/2021 – Processo nº 070/2021
OBJETO: Contratação de Consultoria em serviços de mapeamento
e elaboração de termo de referência para digitalização de arquivos
para este legislativo.
ASSINATURA: 01/12/2021
VIGÊNCIA: 01 mês
VALOR GLOBAL: R$ 10.560,00
(Dez mil quinhentos e sessenta
reais)
Angelo Valário Sobrinho
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DO CONTRATO
N.º 17/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: GERALDO MIGUEL AMORIM DA SILVA FILHO
MODALIDADE: Dispensa n.º
MUNICÍPIO DE IPERÓ, 08 057/2021 – Processo nº 069/2021
DE DEZEMBRO DE 2.021. OBJETO: Serviços de pintura 1163
m2, reparos e troca do piso 170
LEONARDO ROBERTO FOLIM m2 do o prédio da câmara, como
Prefeito de Iperó
a limpeza final do ambiente
ASSINATURA: 30/11/2021
LUCIANA SANTUCCI
VIGÊNCIA: 01 mês
Secretária de Governo
VALOR GLOBAL: R$ 31.951,37
(trinta e um mil, novecentos e
CÂMARA MUNICIPAL
cinquenta e um reais e trinta e
DE IPERÓ
sete centavos)

EXTRATO DE ADITAMENTO
Angelo Valário Sobrinho
MODALIDADE: Dispensa Presidente da Câmara Municipal
n.º 006/2016 – Processo n.º
de Iperó
29/2016 – Contrato nº 006/2016
OBJETO: Resolvem de comum
acordo prorrogar o prazo de
vigência e aditar o valor global
do contrato.
Contratação de empresa referente a prestação de serviços
especializados em manutenção do único elevador da
Câmara Municipal de Iperó.
DATA DO ADITAMENTO:
30/10/2021
VALIDADE: 12 MESES
VALOR GLOBAL: R$ 419,85
(quatrocentos e dezenove reais
e oitenta e cinco).
Angelo Valario Sobrinho
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó
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NATAL , TEMPO DE AMOR

Acender das luzes das árvores da
entrada de Iperó a Boituva
encanta iperoenses
A Prefeitura de Iperó realizou, nesta quinta-feira
(9), na entrada de Iperó a
Boituva, o grande acender
das luzes das árvores, que
contou com a presença de
autoridades e moradores. O
evento impressionou centenas de munícipes que aproveitaram para tirar fotos e
prestigiar o clima natalino.
O Natal 2021 continua na
área central de Iperó. Neste
final de semana, a partir de
sexta-feira (10), a Praça Padre Calixto (Matriz) recebe
diversas atrações, confira:
- 10/12 a partir das 20h30:
Caravana da Coca-Cola;
Chegada do Papai Noel;
Apresentação da Banda
Marcial de Iperó; “Princesas,

o musical”.
- 11/12 a partir das 18h: Espetáculo Musical de Natal - Grupo
Circense Lígia Aydar.
- 12/12 a partir das 18h: Início
das apresentações do “Projeto
Cultura em Ação”; Coral Criando Laços.
Além das atrações natalinas,
todos os dias haverá a tradicional Feira de Artesanato e
Gastronômica, com os comerciantes locais trazendo várias
opções de comes e bebes e
com todas as barracas padronizadas, garantindo o fortalecimento da economia local.
Na próxima semana, a partir do
dia 17, o evento continua com
novas atrações, que seguem
até o dia 19 de dezembro. Prestigie o Natal de Iperó!■

SEGURANÇA

Nova viatura para Guarda Civil
Municipal chega em Iperó
O prefeito de Iperó, esteve
no evento RetomaSP, promovido pelo Governo do
Estado, nesta sexta-feira, 10,
acompanhado do Secretário de Planejamento, Lúcio
Filho, e dos Guardas Civis
Simão e Derik. O evento,
que aconteceu na cidade
de Ribeirão Preto, destinou
uma nova caminhonete
0km totalmente equipada
para o município de Iperó,
através do programa Segurança no Campo. O novo
veículo pretende reforçar a
operação da Patrulha Rural
no município.
“Percorremos cerca de
800km para buscar pessoalmente essa nova viatura
para Iperó, segurança é a
nossa prioridade. O novo
veículo garantirá mais agilidade e estrutura para a
GCM de Iperó, na patrulha
rural. Agradeço ao Governo

do Estado e ao Secretário de
Agricultura, Itamar Borges,
pela destinação do veículo.
Grandes parcerias garantindo
importantes conquistas para
a nossa cidade! A nossa gestão instituiu efetivamente a
Patrulha Rural no município.
Estamos construindo uma
base da GCM em Bacaetava
e ampliaremos os efetivos da
GCM com o chamamento no
início de 2022. Com todos esses
investimentos, manteremos a
segurança 24 horas com uma
equipe fixa na área rural. Estamos trabalhando diariamente
em busca de segurança para
os trabalhadores, moradores, a
segurança de todo o campo!”
destaca o prefeito Leonardo.
O evento contou com a presença de secretários estaduais,
deputados estaduais e federais, prefeitos do estado, além
do vice-governador de São
Paulo, Rodrigo Garcia.!■
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CO PA I PE R Ó

Fim de Semana de muitos
gols nas finais
A Copa Iperó de Futebol
definiu, neste fim de semana, no Estádio Praxedão, os
campeões das categorias
Veterano Quarentão e Principal, teve muita bola na
rede, comemoração e taça
levantada.
No sábado (4), na disputa
do terceiro lugar, teve chuva
de gols, a equipe do Bela
Vista venceu o time do São
Jorge por 7x3. Na sequência,
valendo a taça, Sorocabana
e Canabrava fizeram um
jogo equilibrado, terminando 2x1 e festa para a equipe
Sorocabana, que ficou com
o título.
Nas premiações individuais
da categoria Veterano, Wagner de Camargo Barros, da
equipe Bela Vista, foi o artilheiro da competição, com 6
gols. A defesa menos vazada ficou com a Sorocabana,
assim como o prêmio de
Fair Play.
No domingo (5), a primeira
partida do dia valia o terceiro lugar, Alvorada e Da
Linha Pra Baixo fizeram um
jogaço, no tempo normal
ficou 3x3, nos pênaltis, melhor para o time Da Linha
Pra Baixo que venceu por
10x9.
Na grande final, que encerrou a Copa Iperó de Futebol,
categoria Principal, quem
foi ao estádio Praxedão,
presenciou uma excelente
partida, a equipe George
Oetterer ficou com a taça ao
vencer a equipe do Jardim
Monções por 3x0.
Thayler Monteiro, da equipe

Canabrava, foi o artilheiro do
campeonato, com 4 gols, a defesa menos vazada ficou com
George Oetterer e o time com
melhor Fair Play foi o Alvorada.
“A Copa Iperó de Futebol foi
planejada com muita dedicação e empenho. Buscamos
através de todo o campeonato trazer integração entre as
equipes, com muita alegria e
amor que temos pelo esporte.
A população pode contar com
a gente, seguiremos focados
em manter vivo o espírito
esportivo e as práticas esportivas dentro da nossa cidade,
novos competições estão por
vir! Muito obrigada a todos
que participaram e parabéns
a todos!” destaca a responsável
pela Divisão Esportiva de Iperó,
Mônica Domingues.
A competição foi acirrada, com
grandes jogos e muita bola na
rede. Em 2022 o esporte iperoense promete muito mais!■
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FINAL DE SEMANA

Vem conferir tudo o que
aconteceu na abertura da programação do “Natal, Tempo de
amor” em George Oetterer, no
último final de semana!
A abertura da programação na última sexta-feira
(03) contou com a chegada do Papai Noel e com a
apresentação do “Projeto
Cultura em Ação”.
No sábado (04), através da
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, o
Coral Criando Laços fez uma
linda apresentação que
emocionou os munícipes. O
violoncelista Luiz Felipe Salinas Almeida também deu
um show na apresentação,
animando a todos.

E para encerrar a abertura com
chave de ouro, o “Princesas, o
Musical” deixou todas as crianças encantadas com muita
música e magia. Fechando o
evento, a BANMIP também se
apresentou.
Ainda nesta semana, a partir
do dia 9, damos início à Programação de Natal na Praça
Padre Calixto (Centro), com
muitas atrações, música e comida boa, na mais nova Vila de
Natal de Iperó.
Compareça e prestigie! Um
Natal que Iperó merece!■
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