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ATOS OFICIAIS
EDITAL CMDI

DECRETO Nº 2.233
sentar cópia acompanhada dos contenção da propagação do co- LEONARDO ROBERTO FOLIM, PREFEITURA MUNICIPAL DE
originais da Carteira de Identida- ronavírus e outras doenças que Prefeito do Município de Iperó, IPERÓ, 11 DE JANEIRO DE 2022. DE 03 DE JANEIRO DE 2022.
A Presidente do Conselho Mu- de (RG) e Diploma ou Certificado possam configurar em surtos Estado de São Paulo, no uso de
nicipal dos Direitos do Idoso, acompanhado do respectivo pandêmicos;
LEONARDO ROBERTO FOLIM “Dispõe sobre a programação
suas atribuições legais,
no uso de suas atribuições le- Histórico Escolar no momento
DECRETA
Prefeito Municipal
financeira para o Exercício de
DECRETA
gais, nos termos da Lei Muni- da atribuição;
Art. 1º. Fica prorrogado até 31 Art. 1º. Fica alterado o artigo
2022, bem como, estabelece o
cipal nº 827/2013 e Decreto nº 2- A escolha por procuração será de Março de 2022, o ESTADO DE 15 do Decreto nº 896, de 10 Publicada nesta Secretaria, em cronograma de execução men2167/2021, vem por meio deste feita mediante entrega do res- CALAMIDADE PÚBLICA no Mu- de Março de 2009, que “Institui
11 de Janeiro de 2022.
sal de desembolso e as metas
convocar os membros do con- pectivo instrumento de mandato nicípio de Iperó, para enfrenta- o Programa de Incentivo ao
bimestrais de arrecadação, nos
selho e convidar a população, com firma reconhecida acompa- mento da pandemia decorrente Trabalho e Orientação Social – LÚCIO GONÇALVES DA SILVA termos dos artigos 8º e 13 da
para Reunião Ordinária que nhado de cópias reprográficas da COVID-19, síndromes gripais Mutirão Social do Trabalhador”
FILHO
Lei Complementar 101/2000”.
acontecerá no dia 20/01/2022, do documento de identidade do e outras doenças delas decorren- que passará a vigorar com a
Secretário de Governo
quinta-feira, às 13:30h, na Casa procurador e do candidato que tes que possam configurar surtos seguinte redação:
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
dos Conselhos, localizada na Rua ficarão retidas;
pandêmicos.
Prefeito do Município de Iperó,
ARTIGO 15. O bolsista que
Praça Pedro Albieri, s/n, Centro 3- Os candidatos chamados Art. 2º. Para enfrentamento da cumprir integralmente as exi- DECRETO Nº 2.237, DE 11 DE Estado de São Paulo, no uso de
Iperó/SP.
JANEIRO DE 2.022.
suas atribuições legais, especialque ultrapassarem o número de situação ora prorrogada, ficam gências dos artigos 9º, 10 e 11
mente, o disposto no artigo 6º da
vagas somente escolherão em mantidas as seguintes medidas: fará jus, semanalmente, a bolsa
Iperó, 07 de janeiro de 2021. caso do não comparecimento I – poderão ser requisitados bens auxílio sendo, no módulo aluno “Atualiza o valor da CIP – Con- Lei Municipal nº 1.024 de 28 de
ou desistência dos candidatos e serviços de pessoas naturais e em valor correspondente a R$ tribuição de Iluminação Pública. Junho de 2021, e a vista do que
Luíza Monise dos Anjos
jurídicas, hipótese em que será 30,00 (trinta reais) por dia que Instituída pela Lei Complemen- consta nos artigos 8º e 13 da Lei
melhores classificados.
Mendes Bezerra
tar nº 43/2008”
Complementar 101/2000 (Lei de
Mais informações podem ser garantido o pagamento poste- efetivamente participou das atiPresidente do Conselho dos obtidas diretamente no Depar- rior de indenização justa;
Responsabilidade Fiscal);		
vidades práticas ou teóricas, cujo
Direitos do Idoso
DECRETA
tamento de Recursos Humanos. II – nos termos do artigo 24, da pagamento será providenciado LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Lei nº 8666 de 21 de junho de pela Secretaria de Administra- Prefeito do Município de Iperó, Art. 1º. Ficam estabelecidas para
Iperó, 13 de janeiro de 2022. 1993, fica autorizada a dispensa ção e Finanças, após o envio Estado de São Paulo, no uso de o exercício de 2022.a programaAudiência Pública - Saúde
de licitação de bens e serviços dos dados pela Secretaria de suas atribuições legais;
ção financeira e o cronograma
3o Quadrimestre de 2021 Divisão de Recursos Humanos destinados ao enfrentamento Assistência e Desenvolvimento
DECRETA
mensal de desembolso, assim
da calamidade, sem prejuízo Social.
Art. 1º. Fica reajustado o valor como as metas bimestrais de arA Prefeitura Municipal de Iperó, Secretaria de Transportes e das restrições impostas pela Lei Parágrafo 1º. Após a conclu- da Contribuição de Iluminação recadação, objetivando compatiatravés da Secretaria de Saúde,
Complementar nº 101, de 04 de são do curso, serão escolhidos Pública – CIP, a partir de fe- bilizar a realização das despesas
Serviços Municipais
convida a todos para a 1a Aumaio de 2.000 (Lei de Responsa- alunos bolsistas, em decisão vereiro de 2022, aplicando-se ao efetivo ingresso das receitas
diência Pública de 2022, referenbilidade Fiscal).
conjunta da Secretaria de As- o índice acumulado do IPCA/ municipais.
te ao 3o Quadrimestre de 2021, a DECRETO Nº 2.236, DE 03 Art. 3º. As despesas decorrentes sistência e Desenvolvimento IBGE acumulado no exercício de Parágrafo único. O acompanhaser realizada no dia 28 de Janeiro
deste Decreto correrão por conta Social e da Secretaria de Meio 2021 correspondente a 10,06%, mento do que trata o caput deste
DE JANEIRO DE 2.022.
de 2022 (sexta-feira), às 18h00 na
de verbas próprias consignadas Rural, Ambiente e Turismo, conforme parágrafo único do artigo ficará a cargo da Secretaria
Câmara Municipal de Iperó.
“Prorroga o Estado de Calami- em orçamento.
considerado o critério de melhor art. 4º da Lei Complementar nº de Administração e Finanças por
meio da emissão de relatórios
dade Pública no âmbito da Ad- Art. 4º. Este Decreto entrará em aproveitamento, a fim de per- 43/2008.
Iperó, 10 de Janeiro de 2022. ministração Municipal de Iperó, vigor na data de sua publica- manecerem no programa como Parágrafo único. Com o reajuste gerenciais.
ção, retroagindo seus efeitos a Alunos Monitores, na proporção previsto no caput deste artigo Art. 2º. O cronograma citae dá outras providências”.
Dr. Sinomar Sousa Sene Júnior
01/01/2022.
de 01 (um) para cada 05 (cinco) ficam igualmente reajustados do no art. 1º dará prioridade
SECRETÁRIO DE SAÚDE
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Art. 5º. Revogam-se as disposi- alunos, percebendo pagamento os valores constantes da tabela ao pagamento de despesas
Prefeito do Município de Iperó, ções em contrário.
no valor de R$ 50,00 (cinquenta prevista no art. 4º da lei Comple- obrigatórias do Município em
.
relação às despesas de caráter
Estado de São Paulo, no uso de
reais) por dia que efetivamente mentar nº 43/2008.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO suas atribuições legais,
PREFEITURA MUNICIPAL DE participaram das atividades prá- Art. 2º. Este Decreto entrará discricionário e respeitará todas
CONCURSO PÚBLICO
CONSIDERANDO a que a Or- IPERÓ, EM 03 DE JANEIRO DE ticas ou teóricas, após o envio em vigor em 1º de fevereiro de as vinculações constitucionais e
01/2019
2.022.
ganização Mundial de Saúde
dos dados pela Secretaria de 2022, revogando as disposições legais existentes.
Parágrafo único. Os desemboldeclarou, em 11 de março de
Assistência e Desenvolvimento em contrário.
A Prefeitura de Iperó, por meio 2020, que a disseminação do LEONARDO ROBERTO FOLIM Social.
sos para o Legislativo Municipal
do Departamento de Recursos novo coronavírus caracteriza
Prefeito Municipal
observarão os duodécimos menParágrafo 2º. Nos termos do §
Humanos e da Secretaria de Pandemia;
3º do art. 3º da Lei Municipal nº PREFEITURA MUNICIPAL DE sais dos créditos orçamentários
Transportes e Serviços Munici- CONSIDERANDO o aumento Publicado nesta Secretaria, em 662 de 23 de Outubro de 2008, IPERÓ, EM 11 DE JANEIRO DE à ele atribuídos.
pais, comunica a convocação considerável de casos de síndro03 de Janeiro de 2.022.
2022.
Art. 3º. Cabe aos órgãos setoserá concedida alimentação ao
para o provimento de cargo em mes gripais no município desde
riais do Município o cumprimenbolsista, consistente no fornecicaráter efetivo.
to do disposto no artigo 7º da
Dezembro do ano de 2021, VIVIANE PIRES DE BARROS mento de 1 (uma) cesta básica
A chamada seguirá a ordem ainda em crescimento;
ZANATTA
LEONARDO ROBERTO FOLIM Lei Municipal nº 1.024, de 28 de
mensal.
dos candidatos classificados nos CONSIDERANDO o aumento
Assessora da Secretaria
Prefeito Municipal
Junho de 2021.
Art. 2º. Os demais artigos e
termos do Edital de Concurso de casos de contaminação pelo
de Governo
Art. 4º. O pagamento de despeanexos do Decreto nº 896, de
Público n° 001/2019.
sas no exercício de 2022, inclusiCovid-19 no Estado, e as pos10 de março de 2009 (alterado
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. sibilidades de crescimento no
pelo Decreto nº 1.290 de 28 de Publicado nesta Secretaria, em ve dos Restos a Pagar, observado
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa número de casos, inclusive de
DECRETO Nº 2.238,
11 de Janeiro de 2022.
o artigo 2º, fica autorizado até o
fevereiro de 2013) permaneceCruz
DE 11 DE JANEIRO DE 2.022. rão inalterados.
montante dele constante.
suas variantes;
DATA: 18.01.2022
Art. 5º. A Secretária de AdminisCONSIDERANDO que as ações
Art. 3º. Este Decreto entrará em
HORÁRIO: 09h30min
a serem implementadas devem “Altera o artigo 15 do Decreto vigor na data de sua publicação, LÚCIO GONÇALVES DA SILVA tração e Finanças, desde que resCARGO: MOTORISTA- Classifi- zelar pela preservação da digni- 896, de 10 de Março de 2009, que revogando as disposições em
FILHO
peitados os montantes previstos
cado de nº 19º.
Secretário de Governo
nos relatórios gerenciais, poderá:
dade das pessoas e dos direitos Institui o Programa de Incentivo contrário, em especial o Decreto
Orientações:
I – proceder ao remanejamento
humanos, com a adoção de ao Trabalho e Orientação Social nº 2.230, de 27 de Dezembro
1- Os candidatos deverão apre- medidas imediatas visando a – Mutirão Social do Trabalhador”. de 2021.
dos limites entre órgãos;
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II – proceder ao remanejamento
dos limites entre Restos a Pagar
e Despesas Orçamentárias;
III – Promover alterações nos
cronogramas de pagamento.
Art. 6º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a
ser abertos durante o exercício
de 2022, bem como, os créditos
especiais reabertos, terão sua
execução condicionada aos seus
limites.
Art.7º. Se verificado que a
realização da receita poderá
não comportar as metas fiscais
estabelecidas na LDO – Lei 1.024
de 28 de Junho de 2.021 - a
Secretaria de Administração e
Finanças deverá promover a
limitação de empenho e movimentação financeira.
Art.8º. Os Secretários Municipais, no âmbito de suas competências, adotarão as providências necessárias à execução do
disposto neste Decreto.
Art.9º. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia
01 de Janeiro de 2022.

#PREFEITURADEIPERÓ

LEI COMPLEMENTAR N° 185,
DE 14 DE JANEIRO DE 2022.
“Dispõe sobre a alteração da redação do
§3º do artigo 26 e do artigo 47 da Lei
Complementar nº 12, de 27 de dezembro
de 2005 e dá outras providências”

LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Artigo 1º. A Lei Complementar nº 12, de 27
de dezembro de 2005 passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 26. ..........................................................................
§ 3º A admissão de que trata este artigo, far-se-á observada a ordem de preferência prevista em classificação e determinará o número
específico de aulas atribuídas em conformidade com o Anexo VIII desta Lei Complementar,
e o período de sua vigência, que não poderá
exceder ao ano letivo respectivo”.
.............................................................................................
“Art. 47. Os docentes, sujeitos às jornadas
de trabalho previstas no artigo 43 desta Lei
Complementar, poderão exercer carga suplementar de trabalho, conforme disposto no
Anexo VIII desta Lei Complementar.
§ 1º. Entende-se por Carga Suplementar de
PREFEITURA MUNICIPAL DE trabalho, o número de horas prestadas pelo
IPERÓ, 03 DE JANEIRO DE docente, além daquelas fixadas para a jornada
de trabalho a que estiver sujeito.
2022.
§2º. A Carga Suplementar será composta
por horas-aula em atividades regulares com
LEONARDO ROBERTO FOLIM educandos, horas de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) e horas de trabalho pedagógico
Prefeito Municipal
em local de livre escolha do docente (HTPL).
Publicada nesta Secretaria, em §3º. O número de horas-aula semanais, correspondente à carga suplementar de trabalho,
03 de Janeiro de 2022.
não excederá a diferença entre 40 (quarenta)
horas-aula e o número de horas-aula previsVIVIANE PIRES DE BARROS tas para a jornada de trabalho a que estiver
sujeito o docente, incluídas as horas-aula em
ZANATTA
Assessora da Secretaria de atividades regulares com educandos, as horas
de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) e as
Governo
horas de trabalho pedagógico em local de
livre escolha do docente (HTPL)”.
Artigo 3º. Os demais dispositivos permanecem inalterados.
Artigo 4º. As despesas decorrentes com a
execução desta Lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias ou suplementadas,
caso necessário.
Artigo 5º. Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando as disposições
em contrário, em especial o §3º do artigo 26
e o artigo 47 da Lei Complementar nº 12, de
27 de dezembro de 2005.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
11 DE JANEIRO DE 2022.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 14 de janeiro de 2.022.
LÚCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Secretário de Governo
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Obras do Poço P13 são
iniciadas pela SABESP
Após diversas tratativas
com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp),
iniciou nesta quinta-feira
(13), as obras do poço “P13”,
no bairro Bacaetavinha. A
expectativa é de que a obra
possa dar independência
no fornecimento de água
em Iperó.
Atualmente, a água do município é captada no Rio
Sarapuí, encaminhada para
a estação de tratamento de
Boituva, e depois retorna
para Iperó. O investimento
inicial é de R$ 727 mil para
a perfuração do poço de 350
metros de profundidade,
outros valores serão aplicados para a compra de equipamentos e urbanização
da área.
Após a perfuração, será
verificada a produção do
poço, a estimativa de vazão
é de 40 mil litros por hora,
na sequência, será feito um
trabalho de análise da potabilidade da água, para cons-

tatar se está apta para o consumo humano. O Secretário de
Transportes e Serviços Municipais, Agnaldo Aires de Barros,
comentou sobre a perfuração
do novo poço. “Consideramos
o novo poço um plano muito
importante para soluções de
problemas no abastecimento
do município. A expectativa
é que a vazão de água possibilite que Iperó se torne independente no abastecimento,
benefício direto na vida da
população. Estamos acompanhando de perto toda a obra.”
“É um trabalho árduo da Prefeitura de Iperó, junto aos vereadores e a Sabesp. Tivemos
audiência pública na Câmara,
com representantes do órgão,
cobramos, insistimos e agora
queremos dar essa excelente
notícia ao município. Agradecemos a Sabesp, a Câmara e
em breve esperamos que Iperó
esteja com a independência
no fornecimento de água”,
destacou o prefeito.
A previsão para o fim das obras
é de 60 a 90 dias. ■

MANUTENÇÃO

Prefeitura inicia o ano com
serviços de zeladoria em
diversos pontos da cidade
A Prefeitura de Iperó,
por meio da Secretaria de
Transportes e Serviços Municipais, segue trabalhando
firme na manutenção da
limpeza e organização da
cidade. Desde a primeira semana do ano, vários pontos
estão recebendo a equipe
para a intensificação nos
serviços de zeladoria. A ação
de intensificação conta com
uma equipe para execução
dos serviços já programados, além de uma equipe
para atender prontamente
os problemas causados
pelas fortes chuvas nos últimos dias, que estão prejudicando diversas cidades
da região.
Das atividades em andamento na ação, está a limpeza de bueiros e desobstrução de valas, que é
essencial para a melhoria no
escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos neste período chuvoso.
Equipes também estão
espalhadas na cidade com
serviços de roçagem, capina, troca de lâmpadas, tapa-buracos e pinturas. Ivan De
Almeida Campos é serviço
público há 23 anos, atualmente integra a equipe da
Secretaria de Transportes e
Serviços Municipais e acompanha diariamente todas
as equipes. “Logo no início
de 2022 começamos com
a intensificação nos serviços municipais. Todos nós
estamos empenhados em
deixar a cidade mais bonita.

A Prefeitura vem dando muita
atenção a todos os bairros da
cidade, e seguiremos com os
serviços, sempre procurando
manter em dia a manutenção
e as necessidades de cada bairro, priorizando as demandas
mais urgentes”.
Outro serviço em andamento
é a limpeza e manutenção do
Complexo Esportivo Elisa, que
continuará garantindo um espaço mais agradável e confortável para centenas de famílias
que praticam atividades físicas
no local diariamente.
O prefeito municipal destacou
a importância da intensificação dos serviços neste começo
de ano, “Começamos o ano
com muito trabalho, cuidando
da nossa cidade e solucionando problemas causados pelas
fortes chuvas. A população
pode contar com nosso empenho e planejamento, ao longo
dos próximos dias novos bairros contarão com os serviços
de zeladoria, que trazem mais
limpeza, iluminação e segurança para todos!”. ■
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