J o r n a l

d e

IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

SERVIÇOS MUNICIPAIS

Prefeitura anuncia novos
investimentos no bairro
Bacaetava

CONFIRA MATÉRIA
COMPLETA NA PÁGINA 9

EDIÇÃO 839 • 11/02/2022

JORNAL DE IPERÓ - 11.02.2022

#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2020

as quais não serão devolvidas. momento da atribuição;
Orientações:
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
3- Os candidatos que forem con- 2- A escolha do local de trabalho
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
Iperó, 10 de fevereiro de 2022. vocados e que, eventualmente, se for o caso, poderá ser efeti- 1- Os candidatos deverão apre- Cruz.
ultrapassarem o número de va- vada por meio de procuração sentar cópias acompanhadas DATA: 15.02.2022/ HORÁRIO:
A Prefeitura de Iperó, por meio Divisão de Recursos Humanos gas somente farão jus à escolha mediante apresentação do res- das vias originais da Carteira de 11h00min
da Divisão de Recursos Humanos
no caso de não comparecimento pectivo instrumento de mandato Identidade (RG) e Diploma ou CARGO: PROFESSOR DE ENSIe da Secretaria da Educação,
ou de desistência dos que cons- com firma reconhecida acompa- Certificado acompanhado do NO FUNDAMENTAL I– ClassifiSecretaria de Educação,
Cultura e Esportes e,
tarem com melhor classificação. nhado de cópias reprográficas respectivo Histórico Escolar no cados do nº 32º ao 41º.
Cultura e Esportes.
Considerando a necessidade
Mais informações podem ser do documento de identidade momento da atribuição;
em caráter emergencial para a
obtidas diretamente na Divisão do procurador e do candidato, 2- A escolha do local de trabalho
Orientações:
função de Professor de Ensino EDITAL DE CONVOCAÇÃO de Recursos Humanos.
as quais não serão devolvidas. se for o caso, poderá ser efetiFundamental II- Inglês;
CONCURSO PÚBLICO
3- Os candidatos que forem con- vada por meio de procuração 1- Os candidatos deverão apreConsiderando que não há ProIperó, 10 de fevereiro de 2022. vocados e que, eventualmente, mediante apresentação do res- sentar cópias acompanhadas
01/2020
cesso Seletivo vigente para este
ultrapassarem o número de va- pectivo instrumento de mandato das vias originais da Carteira de
cargo;
A Prefeitura de Iperó, por meio Divisão de Recursos Humanos gas somente farão jus à escolha com firma reconhecida acompa- Identidade (RG) e Diploma ou
Considerando ainda o item 11.9 da Divisão de Recursos Humanos
no caso de não comparecimento nhado de cópias reprográficas Certificado acompanhado do
do edital do Concurso Público e da Secretaria da Educação,
Secretaria de Educação,
ou de desistência dos que cons- do documento de identidade respectivo Histórico Escolar no
01/2020;
Cultura e Esportes.
Cultura e Esportes e,
tarem com melhor classificação. do procurador e do candidato, momento da atribuição;
Comunica a convocação para Considerando a necessidade
Mais informações podem ser as quais não serão devolvidas. 2- A escolha do local de trabalho
o provimento de CARGO EM em caráter emergencial para a
obtidas diretamente na Divisão 3- Os candidatos que forem con- se for o caso, poderá ser efetiCARÁTER TEMPORÁRIO dos função de Professor de Ensino EDITAL DE CONVOCAÇÃO de Recursos Humanos.
vocados e que, eventualmente, vada por meio de procuração
interessados a vaga para com- Fundamental II- Matemática;
CONCURSO PÚBLICO
ultrapassarem o número de va- mediante apresentação do resparecer na data e local abaixo Considerando que não há Pro01/2020
Iperó, 10 de fevereiro de 2022. gas somente farão jus à escolha pectivo instrumento de mandato
determinados para atribuição cesso Seletivo vigente para este
no caso de não comparecimento com firma reconhecida acompade aulas:
A Prefeitura de Iperó, por meio Divisão de Recursos Humanos ou de desistência dos que cons- nhado de cópias reprográficas
cargo;
A chamada seguirá a ordem dos Considerando ainda o item 11.9 da Divisão de Recursos Humanos
tarem com melhor classificação. do documento de identidade
candidatos classificados nos do edital do Concurso Público e da Secretaria da Educação,
Mais informações podem ser do procurador e do candidato,
Secretaria de Educação,
termos do Edital de Concurso 01/2020;
Cultura e Esportes e,
obtidas diretamente na Divisão as quais não serão devolvidas.
Cultura e Esportes.
Público n° 001/2020.
de Recursos Humanos.
Comunica a convocação para Considerando a necessidade
3- Os candidatos que forem conLOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. o provimento de CARGO EM em caráter emergencial para a
vocados e que, eventualmente,
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa CARÁTER TEMPORÁRIO dos função de Professor de Ensino EDITAL DE CONVOCAÇÃO Iperó, 10 de fevereiro de 2022. ultrapassarem o número de vaCruz.
interessados a vaga para com- Fundamental II- História;
CONCURSO PÚBLICO
gas somente farão jus à escolha
DATA: 15.02.2022
Divisão de Recursos Humanos no caso de não comparecimento
parecer na data e local abaixo Considerando que não há Pro01/2020
HORÁRIO: 14h00min
determinados para atribuição cesso Seletivo vigente para este
ou de desistência dos que consCARGO: PROFESSOR DE EN- de aulas:
cargo;
Secretaria de Educação,
A Prefeitura de Iperó, por meio
tarem com melhor classificação.
SINO FUNDAMENTAL II- IN- A chamada seguirá a ordem Considerando ainda o item 11.9 da Divisão de Recursos Humanos
Cultura e Esportes.
Mais informações podem ser
GLES– Classificados do nº 20º dos candidatos classificados nos do edital do Concurso Público e da Secretaria da Educação,
obtidas diretamente na Divisão
ao 23º.
termos do Edital de Concurso 01/2020;
Cultura e Esportes e,
de Recursos Humanos.
Comunica a convocação para Considerando a necessidade EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Público n° 001/2020.
Orientações:
CONCURSO PÚBLICO
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. o provimento de CARGO EM em caráter emergencial para a
Iperó, 10 de fevereiro de 2022.
01/2020
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa CARÁTER TEMPORÁRIO dos função de Professor de Ensino
1- Os candidatos deverão apre- Cruz.
interessados a vaga para com- Fundamental II- Português;
Divisão de Recursos Humanos
sentar cópias acompanhadas DATA: 15.02.2022/ HORÁRIO: parecer na data e local abaixo Considerando que não há Pro- A Prefeitura de Iperó, por meio
das vias originais da Carteira de 14h00min
determinados para atribuição cesso Seletivo vigente para este da Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Identidade (RG) e Diploma ou CARGO: PROFESSOR DE ENSI- de aulas:
e da Secretaria da Educação,
cargo;
Cultura e Esportes.
Certificado acompanhado do NO FUNDAMENTAL II- MATE- A chamada seguirá a ordem dos Considerando ainda o item 11.9 Cultura e Esportes e,
respectivo Histórico Escolar no MATICA– Classificados do nº candidatos classificados nos do edital do Concurso Público Considerando a necessidade
momento da atribuição;
termos do Edital de Concurso 01/2020;
em caráter emergencial para a
20º ao 29º.
2- A escolha do local de trabalho
Público n° 001/2020.
Comunica a convocação para o função de Professor de Ensino EDITAL DE CONVOCAÇÃO
se for o caso, poderá ser efetiLOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. provimento de CARGO EM CA- Fundamental I;
Orientações:
CONCURSO PÚBLICO
vada por meio de procuração
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa RÁTER TEMPORÁRIO dos inte- Considerando que não há ProNº 01/2020
mediante apresentação do res- 1- Os candidatos deverão apre- Cruz.
ressados a vaga para comparecer cesso Seletivo vigente para este
pectivo instrumento de mandato sentar cópias acompanhadas DATA: 15.02.2022/ HORÁRIO: na data e local abaixo determi- cargo;
A Prefeitura de Iperó, por meio
com firma reconhecida acompa- das vias originais da Carteira de 14h00min
nados para atribuição de aulas: Considerando ainda o item 11.9 da Divisão de Recursos Humanos
nhado de cópias reprográficas Identidade (RG) e Diploma ou CARGO: PROFESSOR DE EN- A chamada seguirá a ordem do edital do Concurso Público e da Secretaria de Educação,
do documento de identidade Certificado acompanhado do SINO FUNDAMENTAL II- HIS- dos candidatos classificados nos 01/2020;
Cultura e Esportes, CONVOCA
do procurador e do candidato, respectivo Histórico Escolar no TÓRIA– Classificados do nº termos do Edital de Concurso Comunica a convocação para o candidato abaixo relacionaas quais não serão devolvidas. momento da atribuição;
15º ao 21º.
o provimento de CARGO EM do para comparecimento às
Público n° 001/2020.
3- Os candidatos que forem con- 2- A escolha do local de trabalho
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. CARÁTER TEMPORÁRIO dos repartições municipais para fins
vocados e que, eventualmente, se for o caso, poderá ser efetiOrientações:
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa interessados a vaga para com- de provimento de CARGO EM
ultrapassarem o número de va- vada por meio de procuração
parecer na data e local abaixo CARÁTER EFETIVO.
Cruz.
gas somente farão jus à escolha mediante apresentação do res- 1- Os candidatos deverão apre- DATA: 15.02.2022/ HORÁRIO: determinados para atribuição A convocação seguirá a ordem
no caso de não comparecimento pectivo instrumento de mandato sentar cópias acompanhadas 14h00min
de aulas:
de classificação dos candidatos,
ou de desistência dos que cons- com firma reconhecida acompa- das vias originais da Carteira de CARGO: PROFESSOR DE ENSI- A chamada seguirá a ordem dos nos termos do Edital de Contarem com melhor classificação. nhado de cópias reprográficas Identidade (RG) e Diploma ou NO FUNDAMENTAL II- POR- candidatos classificados nos curso Público n° 001/2020.
Mais informações podem ser do documento de identidade Certificado acompanhado do TUGUES– Classificados do nº termos do Edital de Concurso LOCAL: Prefeitura de Iperó- Aveobtidas diretamente na Divisão do procurador e do candidato, respectivo Histórico Escolar no 13º ao 22º.
Público n° 001/2020.
nida Santa Cruz, 355- Jardim
de Recursos Humanos.
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ATOS OFICIAIS
Santa Cruz– Iperó-SP.
DE EDUCAÇÃO INFANTIL DATA: 15.02.2022 - HORÁRIO: Classificado de nº 09º.
09h00min
CARGO: PROFESSOR TITULAR
CARGO: COORDENADOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
PEDAGÓGICO- Classificado I - Classificado de nº 09º.
de nº 05º.
CARGO: PROFESSOR TITULAR
DE ENSINO FUNDAMENTAL
Orientações:
II- MATEMATICA- Classificados
de nº 13º ao 14º.
1- O candidato deverá apresentar cópias acompanhadas
Orientações:
das vias originais da Carteira de
Identidade (RG), Comprovação 1- O candidato deverá aprede no mínimo 5 (cinco) anos sentar cópias acompanhadas
de efetivo exercício no magis- das vias originais da Carteira de
tério e Diploma ou Certificado Identidade (RG) e Diploma ou
acompanhado do respectivo Certificado acompanhado do
Histórico Escolar no momento respectivo Histórico Escolar no
da atribuição;
momento da atribuição;
2- A escolha do local de tra- 2- A escolha do local de trabalho se for o caso, poderá ser balho se for o caso, poderá ser
efetivada por meio de procu- efetivada por meio de procuração mediante apresentação ração mediante apresentação
do respectivo instrumento de do respectivo instrumento de
mandato com firma reconhe- mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias cida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de reprográficas do documento
identidade do procurador e do de identidade do procurador
candidato, as quais não serão e do candidato, as quais não
devolvidas;
serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem 3- Os candidatos que forem
convocados e que, eventual- convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número mente, ultrapassarem o núde vagas somente farão jus à mero de vagas somente farão
escolha no caso de não com- jus à escolha no caso de não
parecimento ou de desistência comparecimento ou de desisdos que constarem com melhor tência dos que constarem com
classificação.
melhor classificação.
Mais informações podem ser Mais informações podem ser
obtidas diretamente na Divisão obtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.
de Recursos Humanos.
Iperó, 10 de fevereiro de 2022. Iperó, 10 de fevereiro de 2022.
Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2020

A Prefeitura de Iperó, por meio A Prefeitura de Iperó, por meio
da Divisão de Recursos Huma- da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Educa- nos e da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, CON- ção, Cultura e Esportes e,
VOCA o candidato abaixo rela- Considerando a necessidade
cionado para comparecimento em caráter emergencial para a
às repartições municipais para função de Professor de Educafins de provimento de CARGO ção Infantil;
EM CARÁTER EFETIVO.
Considerando que não há ProA convocação seguirá a ordem cesso Seletivo vigente para
de classificação dos candidatos, este cargo;
nos termos do Edital de Con- Considerando ainda o item 11.9
curso Público n° 001/2020. do edital do Concurso Público
LOCAL: Prefeitura de Iperó- 01/2020;
Avenida Santa Cruz, 355- Jardim Comunica a convocação para
Santa Cruz– Iperó-SP.
o provimento de CARGO EM
DATA: 15.02.2022 - HORÁRIO: CARÁTER TEMPORÁRIO dos
09h00min
interessados a vaga para comCARGO: PROFESSOR TITULAR parecer na data e local abaixo

determinados para atribuição Avenida Santa Cruz, 355- Jar- determinados para atribuição TEMPORÁRIO em razão do
de aulas:
dim Santa Cruz– Iperó-SP.
de aulas:
Edital de Processo Seletivo
A chamada seguirá a ordem dos DATA: 15.02.2022 - HORÁRIO: A chamada seguirá a ordem dos Simplificado e Emergencial nº
candidatos classificados nos 14h00min
candidatos classificados nos 001/2021, e com fundamento
termos do Edital de Concurso CARGO: AGENTE DE TR NSI- termos do Edital de Concurso no inciso VI do art. 2º da Lei
Público n° 001/2020.
TO- Classificado de nº 01º. Público n° 001/2020.
Municipal nº 557/2006 (com
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. CARGO: VIGIA DE PATRIMÔ- LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. alteração dada pela Lei MuniSanta Cruz, 355 – Jardim Santa NIO- Classificados do nº 01º. Santa Cruz, 355 – Jardim Santa cipal nº 605/2007).
Cruz.
Cruz.
A contratação temporária funDATA: 15.02.2022/ HORÁRIO:
Orientações:
DATA: 15.02.2022/ HORÁRIO: damenta-se em razão do esta11h00min
14h00min
do de calamidade pública no
CARGO: PROFESSOR DE EDU- 1- O candidato deverá apre- CARGO: PROFESSOR DE ENSI- município em decorrência da
CAÇÃO INFANTIL– Classifica- sentar cópias acompanhadas NO FUNDAMENTAL II- EDU- Pandemia causada pelo novo
dos do nº 25º ao 32º.
das vias originais da Carteira de CAÇÃO FISICA– Classificados coronavírus (COVID19).
Identidade (RG) e Diploma ou do nº 16º ao 20º.
A convocação seguirá a ordem
Orientações
Certificado acompanhado do
dos candidatos classificados
respectivo Histórico Escolar no
Orientações:
nos termos do Edital de Pro1- Os candidatos deverão apre- momento da atribuição;
cesso Seletivo Simplificado e
sentar cópias acompanhadas 2- A escolha do local de tra- 1- Os candidatos deverão apre- Emergencial nº 001/2021.
das vias originais da Carteira de balho se for o caso, poderá ser sentar cópias acompanhadas LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Identidade (RG) e Diploma ou efetivada por meio de procu- das vias originais da Carteira de Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Certificado acompanhado do ração mediante apresentação Identidade (RG) e Diploma ou Santa Cruz.
respectivo Histórico Escolar no do respectivo instrumento de Certificado acompanhado do DATA: 15.02.2022- HORÁRIO:
momento da atribuição;
mandato com firma reconhe- respectivo Histórico Escolar no 15h00m
2- A escolha do local de tra- cida acompanhado de cópias momento da atribuição;
CARGO: ORIENTADOR CObalho se for o caso, poderá ser reprográficas do documento 2- A escolha do local de tra- VID-19- Classificados do nº
efetivada por meio de procu- de identidade do procurador balho se for o caso, poderá ser 51º ao 54º.
ração mediante apresentação e do candidato, as quais não efetivada por meio de procudo respectivo instrumento de serão devolvidas;
ração mediante apresentação
Orientações:
mandato com firma reconhe- 3- Os candidatos que forem do respectivo instrumento de
cida acompanhado de cópias convocados e que, eventual- mandato com firma reconhe- 1- Os candidatos deverão
reprográficas do documento de mente, ultrapassarem o nú- cida acompanhado de cópias apresentar cópia acompanhada
identidade do procurador e do mero de vagas somente farão reprográficas do documento de dos originais dos documentos
candidato, as quais não serão jus à escolha no caso de não identidade do procurador e do constantes no Anexo I desta
devolvidas.
comparecimento ou de desis- candidato, as quais não serão convocação no momento da
3- Os candidatos que forem tência dos que constarem com devolvidas.
atribuição, a não apresentaconvocados e que, eventual- melhor classificação.
3- Os candidatos que forem ção dos documentos exigidos
mente, ultrapassarem o número Mais informações podem ser convocados e que, eventual- tornará sem efeito a aprovade vagas somente farão jus à obtidas diretamente na Divisão mente, ultrapassarem o número ção obtida pelo candidato,
escolha no caso de não com- de Recursos Humanos.
de vagas somente farão jus à anulando-se todos os atos ou
parecimento ou de desistência
escolha no caso de não com- efeitos decorrentes da inscrição
dos que constarem com melhor Iperó, 10 de fevereiro de parecimento ou de desistência no processo seletivo simpliclassificação.
2022.
dos que constarem com melhor ficado;
Mais informações podem ser
classificação.
2- A escolha por procuração
obtidas diretamente na Divisão Divisão de Recursos Humanos Mais informações podem ser será feita mediante entrega
de Recursos Humanos.
obtidas diretamente na Divisão do respectivo instrumento de
Secretaria de Governo
de Recursos Humanos.
mandato com firma reconheIperó, 10 de fevereiro de 2022.
cida acompanhado de cópias
reprográficas do documento
Divisão de Recursos Humanos
Iperó, 11 de fevereiro de 2022. de identidade do procurador e
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
do candidato que ficarão reSecretaria de Educação,
CONCURSO PÚBLICO
Divisão de Recursos Humanos tidas;
Cultura e Esportes.
01/2020
3- Os candidatos chamados
Secretaria de Educação,
que ultrapassarem o número
A Prefeitura de Iperó, por meio
Cultura e Esportes.
de vagas somente escolherão
EDITAL DE CONVOCAÇÃO da Divisão de Recursos Humaem caso do não compareciCONCURSO PÚBLICO
nos e da Secretaria da Educamento ou desistência dos canNº 01/2019
ção, Cultura e Esportes e,
didatos melhores classificados.
Considerando a necessidade em EDITAL DE CONVOCAÇÃO Mais informações podem ser
A Prefeitura de Iperó, por caráter emergencial para a funPROCESSO SELETIVO
obtidas diretamente na Divisão
meio da Divisão de Recursos ção de Professor de Ensino FunSIMPLIFICADO E
de Recursos Humanos.
Humanos e da Secretaria de damental II- Educação Física;
EMERGENCIAL
Governo, CONVOCA os can- Considerando que não há ProNº 001/2021
didatos abaixo relacionados cesso Seletivo vigente para
Iperó, 10 de fevereiro de 2022.
para comparecimento às re- este cargo;
A Prefeitura de Iperó, por meio
partições municipais para fins Considerando ainda o item 11.9 da Divisão de Recursos Humade provimento de CARGO EM do edital do Concurso Público nos e da Secretaria da Educa- Divisão de Recursos Humanos
CARÁTER EFETIVO.
01/2020;
ção, Cultura e Esportes, CONA convocação seguirá a ordem Comunica a convocação para VOCA os classificados abaixo
de classificação dos candidatos, o provimento de CARGO EM indicados para que compareSecretaria de Educação,
nos termos do Edital de Con- CARÁTER TEMPORÁRIO dos çam no dia e local indicados a
Cultura e Esportes.
curso Público n° 001/2019. interessados a vaga para com- fim de manifestarem interesse
LOCAL: Prefeitura de Iperó- parecer na data e local abaixo na celebração de CONTRATO
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ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE
IPERÓ - EXTRATO DO
TERMO ADITIVO DO
CONTRATO
N.º 003/2019
CONTRATANTE: CÂMARA
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: TELCENTER
TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP
MODALIDADE: Dispensa
n.º 005/2019 – Processo nº
007/2019
OBJETO: Prorrogação por 12
(doze) meses da vigência do
contrato originário referente a
locação de equipamentos de
telefonia e oferecimento de
serviços de suporte, descritos
no Contrato 003/2019.
ASSINATURA: 04/02/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR ACRESCIDO: Não houve.
Angelo Valário Sobrinho
Presidente da Câmara
Municipal de Iperó

PÁGINA 5 - ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

JORNAL DE IPERÓ - 11.02.2022

#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
AUDIÊNCIA PÚBLICA

LEI Nº 1.064, DE 10
“Guard Rail” no acesso ao
DE FEVEREIRO DE 2022
Empreendimento HabitacioA Prefeitura de Iperó, através da nal “Residencial Jardim Nova
Secretaria de Administração e Bacaetava”, no valor total de “Autoriza o Município de Iperó a
Finanças, comunica que no pró- R$58.459,00 (cinquenta e oito celebrar convênio com o Estado
ximo dia 17 de Fevereiro, (quin- mil, quatrocentos e cinquenta de São Paulo, por intermédio da
ta-feira), a partir das 18h30min, e nove reais);
Secretaria de Segurança Pública,
nas dependências da Câmara V – Compra e instalação de 01 visando delegação compartilhada
Municipal, realizará AUDIÊNCIA (uma) Câmera de Segurança do exercício de atividades admiPÚBLICA para apresentação com acessórios para monitora- nistrativas municipais a policiais
dos Relatórios de Gestão Fiscal, mento do local do empreendi- militares, policiais civis e dá outras
referente ao 3º Quadrimestre mento pela Municipalidade, no
providências.”
de 2021, conforme dispõe o valor total de R$8.062,84 (oito
Parágrafo 4º do Art. 9º da Lei de mil e sessenta e dois reais e LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Responsabilidade Fiscal.
Prefeito do Município de Iperó,
oitenta e quatro centavos);
		
VI – Melhorias no paisagismo Estado de São Paulo, no uso de
Iperó, 11 de Fevereiro de 2022 na entrada do empreendi- suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL
mento;
SECRETARIA DE
VII – Implantação de equi- APROVOU E ELE SANCIONA E
ADMINISTRAÇÃO
pamentos de uso público na PROMULGA A SEGUINTE LEI:
E FINANÇAS
“Área Institucional 02”, do Art. 1°. Fica o Município de Iperó
Loteamento de lazer, conforme autorizado a celebrar convênio
diretrizes a serem expedidas com o Estado de São Paulo,
LEI Nº 1.066, DE 10 DE
por intermédio da Secretaria
pela Municipalidade;
FEVEREIRO DE 2022
VII – A implantação de cal- de Segurança Pública, visando
çamento (acostamento) para a conjugação de esforços para
“Autoriza o Município de Iperó locomoção exclusiva de tran- implantar o Programa de Coma receber imóveis, equipamen- seuntes e bicicletas com prote- bate às Atividades Irregulares
tos e benfeitorias, mediante ção ao tráfego de veículos entre ou Ilegais no Município, com a
doação efetuada pela empresa o início da rotatória de acesso atuação de policiais civis e poliECOVITA INCORPORADORA E à Estrada Municipal Iperó – ciais militares, munidos do equiCONSTRUTORA LTDA”.
Sorocaba, em Bacaetava, até o pamento de proteção individual,
início do acesso a Rua Amabile em escala especial, em locais a
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Guazelli.
serem especificados no Plano de
Prefeito do Município de Iperó, Art. 2º. Os custos de todas as Trabalho, mediante delegação
Estado de São Paulo, no uso de obras a serem efetuadas, bem compartilhada das atividades
suas atribuições legais, FAZ SA- como pela documentação previstas na legislação municipal
BER QUE A C MARA MUNICIPAL necessária à formalização da referente às posturas.
APROVOU E ELE SANCIONA E doação dos imóveis, inclusive Parágrafo único. O convênio
PROMULGA A SEGUINTE LEI: a instrumentalização da doação autorizado no caput deste artigo
Art. 1°. Fica o Poder Executivo perfectibilizada por meio de terá vigência de 12 (doze) meses,
Municipal autorizado a receber, escritura pública devidamente a contar da data de sua assinatupor meio de doação efetuada registrada, e eventuais custos ra, podendo ser prorrogado por
pela empresa ECOVITA INCOR- relacionados com indenização iguais períodos até o limite de
PORADORA E CONSTRUTORA de benfeitorias e eventuais cul- 60 (sessenta) meses, mediante
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob turas no local das edificações termo específico e de acordo
o nº 11.943.710/0001-71, sem de infraestrutura correrão por mútuo entre os partícipes.
ônus ao município, dos bens conta exclusiva da empresa Art. 2º. A remuneração pelo demóveis, imóveis e benfeitorias ECOVITA INCORPORADORA E sempenho das atividades delegaabaixo descritos:
das mencionadas no artigo anteCONSTRUTORA LTDA.
I – Reforma e adequação para Art. 3º. O Município de Iperó rior será realizado pelo Município,
ampliação do Posto de Saúde não assumira qualquer encargo por meio de depósitos mensais
Municipal “Elois Alves Correa”, para a realização das obras no em contas bancárias dos policiais
no bairro de Bacaetava, confor- mencionado local, responden- envolvidos na operação, conforme projeto fornecido pela Se- do, a partir do recebimento das me escala/relação apresentada
cretaria de Obras no Município; obras, pela manutenção regular pelo Comando da Polícia Militar
II – Doação, não onerosa e sem da infraestrutura e imóveis a se- e pelo Comando da Polícia Civil,
encargos, de terreno vizinho e rem agregados ao patrimônio cujo valor anual total será de até
contínuo ao local do atual Posto municipal.
R$180.000,00 (cento e oitenta
de Saúde Municipal “Elois Alves Art. 4º. Esta Lei entrará em vi- mil reais), corrigidos anualmente,
Correa”, compreendido pelo gor na data de sua publicação. tomando-se por base o IPC-A
Lote 7, da Quadra “B”, do Lotea(Índice de Preços ao Consumidor
mento Jardim Nova Bacaetava,
Amplo) do IBGE, considerando-se
PREFEITURA DE IPERÓ,
em Iperó/SP;
EM 10 DE FEVEREIRO DE o mês de janeiro do exercício em
III – Doação, não onerosa e sem
relação ao mês de fevereiro do
2022.
encargos, de terreno vizinho e
ano anterior.
contínuo ao local do atual Posto LEONARDO ROBERTO FOLIM §1º. Pelo desempenho da atividade Saúde Municipal “Elois Alves
de delegada o Policial Militar ou
Prefeito Municipal
Correa”, compreendido pelo
Policial Civil receberá a quantia
Lote 6, da Quadra “B”, do Lotea- Publicado nesta Secretaria em correspondente à quantidade de
mento Jardim Nova Bacaetava,
10 de fevereiro de 2022. horas despendidas pelo servidor
em Iperó/SP;
no exercício exclusivo da atividaIV – Compra e instalação de
de delegada, ficando referencia-
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do o valor abaixo:
I – Para os Oficiais, Subtenentes, Sargentos e Delegado(a) de Polícia escalados,
fica fixado o valor de até 1,55
(um inteiro e cinquenta e
cinco décimos) Unidade Fiscal do Estado de São Paulo
(UFESP) por hora trabalhada;
II – Para os Praças, Cabos,
Soldados e Agentes da Policia Civil escalados, fica fixado
o valor de até 1,35 (um inteiro e trinta e cinco décimos)
Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo (UFESP) por hora
trabalhada.
§2º. A escala apresentada
pelo Comando da Polícia
Militar deverá, preferencialmente, indicar policiais da
Polícia Militar local e, somente em caso de necessidade
ou de disponibilidade de
vagas, apresentar policiais de
outros Comandos da Polícia
Militar, bem como que para
policiais civis, a apresentação
será feita pelo Delegado(a)
de Polícia.
§3º. Cada policial civil ou
militar poderá exercer, no
máximo, 40 (quarenta) horas mensais de atividade
delegada.
Art. 3º. Para arcar com as
despesas decorrentes da
presente Lei será observado
o disposto no art. 16, da Lei
Municipal nº 1.024, de 28 de
junho de 2.021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da
presente Lei, serão suportadas através de dotação própria no orçamento vigente,
suplementada se necessário.
Art. 5º. O Poder Executivo
regulamentará a presente Lei
por Decreto, no que couber.
Art. 6º. Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº
810, de 04 de julho de 2.013.
PREFEITURA DE IPERÓ, EM
10 DE FEVEREIRO DE 2022.
LEONARDO ROBERTO
FOLIM
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria
em 10 de fevereiro de 2022.
LUCIO GONÇALVES
DA SILVA FILHO
Secretário de Governo
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#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1.065, DE 10
DE FEVEREIRO DE 2022

exercer atividades de fiscalização de trânsito, desempenhando atividades em outras
“Autoriza o Poder Executivo a unidades da Polícia Militar, que
conceder Pró-Labore aos poli- não as do Município de Iperó,
ciais militares que realizarem Estado de São Paulo, que esteos serviços de policiamento, jam participando de cursos por
fiscalização e disciplina das ati- período superior a 15 (quinze)
vidades previstas no Código de dias, que estejam em gozo de
Trânsito Brasileiro, e dá outras férias ou de licença de qualquer
providências.”
natureza.
Art. 5º. O Comando da ComLEONARDO ROBERTO FOLIM, panhia da Polícia Militar resPrefeito do Município de Iperó, ponsável pelo Policiamento
Estado de São Paulo, no uso de no Município de Iperó, encasuas atribuições legais, FAZ SA- minhará ao Setor competente
BER QUE A C MARA MUNICIPAL da Prefeitura, até o último dia
APROVOU E ELE SANCIONA E útil de cada mês, as folhas
PROMULGA A SEGUINTE LEI: de pagamento relativas aos
Art. 1°. Fica o Poder Executivo policiais contemplados com o
Municipal autorizado a con- “pró-labore”, das quais deverá
ceder pró-labore mensal aos constar a relação nominal inPoliciais Militares disponibiliza- dividualizada do beneficiado
dos ao exercício das atividades e seus respectivos dados de
desenvolvidas em decorrência qualificado, bem como outras
do convênio firmado com o informações complementares.
Estado de São Paulo, por meio §1º. Os pagamentos serão
da Secretaria de Segurança Pú- efetuados por depósito e/ou
blica, objetivando disciplinar as transferência bancária diretaatividades previstas no Código mente na conta de titulares do
de Trânsito Brasileiro.
policial militar;
Art. 2º. O pagamento do “pró- §2º. Os pagamentos serão
-labore” possui natureza inde- realizados até o 5º (quinto) dia
nizatória e não acarretará vín- útil do mês subsequente aos
culo empregatício de qualquer serviços prestados.
natureza com a Prefeitura de §3º. A relação de que trata o
Iperó, nem obrigação de natu- caput deverá conter o nome
reza trabalhista, previdenciárias, completo dos Policiais Militares
estatutária ou de qualquer que desempenham as atribuinatureza.
ções do convênio no período,
§1º. O pró-labore a que alude dados bancários e cadastro de
esta Lei constitui-se em vanta- pessoa física (CPF), bem como
gem transitória, não se incor- demais informações eventualporando para todos os efeitos mente requeridas à realização
ao salário, remuneração e/ou do empenho da despesa.
vencimentos, nem sobre ele Art. 6º. O Poder Executivo reincidirá quaisquer outras van- gulamentará a presente Lei por
tagens percebidas a qualquer Decreto, no que couber.
título pelo respectivo servidor Art. 7º. As despesas decorpúblico estadual;
rentes da aplicação desta Lei,
§2º. O pró-labore não rega correrão por conta de dotação
direito subjetivo à continuidade orçamentaria vigente, suplede sua percepção, podendo mentadas, se necessário.
cessar a qualquer tempo;
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor
§3º. O pró-labore por não na data de sua publicação,
possuir natureza salarial não revogadas as disposições em
incidirá nos cálculos de despesa contrário.
com pessoal.
Art. 3º. O valor da gratificação
será de até 12 (doze) UFESP’S PREFEITURA DE IPERÓ, EM 10
– Unidade Fiscal do Estado de
DE FEVEREIRO DE 2022.
São Paulo – regulamentado por
meio de Decreto Municipal, a LEONARDO ROBERTO FOLIM
ser pago pela Prefeitura MuPrefeito Municipal
nicipal de Iperó, obedecidas as
formalidades previstas.
Publicado nesta Secretaria em
Art. 4º. Os beneficiados por
10 de fevereiro de 2022.
esta Lei perderão o direito ao
“pró-labore” quando estiverem LUCIO GONÇALVES DA SILVA
afastados em razão de licenFILHO
ça-prêmio ou respondendo a
Secretário de Governo
qualquer procedimento administrativo que lhes impeça de

LEI Nº 1.067, DE 10 DE
FEVEREIRO DE 2022

mês subsequente ao da atividade
complementar realizada, observado o limite de dias trabalhados
“Institui a Diária Especial por no mês;
Atividade Complementar
§2º. Caberá ao Comandante
(DEAC), aplicável aos servido- Operacional da Guarda Civil
res integrantes do quadro da Municipal de Iperó o envio de
Guarda Civil Municipal, nas relatório referente à DEAC dos
condições que especifica.”
servidores até o último dia útil
de cada mês.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Art. 3º. A realização da DEAC no
Prefeito do Município de Iperó, período noturno, nos finais de
Estado de São Paulo, no uso de semana ou feriados não ensesuas atribuições legais, FAZ SA- jará o pagamento de adicional,
BER QUE A C MARA MUNICIPAL mantendo-se o valor estipulado
APROVOU E ELE SANCIONA E no artigo 2º, desta Lei.
PROMULGA A SEGUINTE LEI: Art. 4º. A DEAC não será incorArt. 1º. Fica instituída a Diária porada aos vencimentos para
Especial por Atividade Com- nenhum efeito, bem como não
plementar (DEAC), aplicável será considerada para cálculo de
aos servidores integrantes do quaisquer vantagens pecuniáQuadro da Guarda Civil Muni- rias e sobre ela não incidirão
cipal em exercício na Secretaria os descontos previdenciários.
de Governo Municipal.
Art. 5º. O servidor não poderá
§1º. A DEAC corresponde ao exercer a atividade operacional
exercício de, no máximo, 12 complementar a que se refere
(doze) horas contínuas de ati- esta Lei nas hipóteses de afasvidade operacional além da tamento.
jornada de trabalho a que está Art. 6º. No período em que
submetido o servidor, obser- o servidor estiver exercendo a
vado o limite mensal de até 10 atividade operacional, fora da
(dez) diárias e respeitando os sua jornada normal de trabalho,
intervalos de, no mínimo, 11 nos termos desta Lei, não fara
(onze) horas de descanso entre jus à percepção do auxílio-alia jornada ordinária e a DEAC, e mentação, nem qualquer outra
vice-versa.
vantagem pecuniária proveniente
§2. O exercício da atividade de sua função.
operacional a que se refere o Art. 7º. As atividades, critérios
§1º deste artigo é facultativo, e horários a que serão submeindependentemente da área tidos os servidores, para fins de
de atuação do Guarda Civil concessão da DEAC, serão estaMunicipal.
belecidas por Decreto do Poder
§3º. A continuidade do turno Executivo.
de serviço a que está sujeito os Art. 8º. A realização da DEAC fica
servidores descritos no caput condicionada à autorização do
deste artigo, em decorrência Prefeito, observada a disponibida rotina de sua jornada nor- lidade orçamentária e financeira.
mal de trabalho, não ensejará Art. 9º. As despesas decorrentes
o pagamento da DEAC a que da execução desta Lei correção
se refere esta Lei.
por conta de dotação orçamen§4º. Fica vedado a realização tária própria, consignada no
da Diária Especial por Atividade orçamento vigente.
Complementar – DEAC, ao fun- Art. 10. O Poder Executivo recionário que cumpre escala de gulamentará a presente Lei por
12x24 ou 08 (oito) horas diárias, Decreto, no que couber.
por questões de segurança do Art. 11. Esta Lei entrará em vitrabalho, em observância de gor na data de sua publicação,
intervalo mínimo intrajornada. revogadas as disposições em
§5º. O Guarda Civil Municipal contrário.
que cumpre escala de 08 (oito)
horas diárias poderá realizar a PREFEITURA DE IPERÓ, EM 10
Diária Especial por Atividade
DE FEVEREIRO DE 2022.
Complementar aos finais de
semana, desde que respeitado LEONARDO ROBERTO FOLIM
o intervalo de descanso menPrefeito Municipal
cionado no §1º, deste artigo.
Art. 2º. O valor de cada hora Publicado nesta Secretaria em
da DEAC para os integrantes da
10 de fevereiro de 2022.
Guarda Civil Municipal poderá
ser de até 5 (cinco) Unidades LUCIO GONÇALVES DA SILVA
Fiscais do Município (UFM).
FILHO
§1º. O pagamento da DEAC
Secretário de Governo
será efetivado até o segundo
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ATOS OFICIAIS
LEI COMPLEMENTAR
Nº 186, DE 10 DE
FEVEREIRO DE 2022
“Dispõe sobre a concessão
de aumento ao vencimento
dos servidores públicos da
Câmara Municipal de Iperó
e dá outras providências”.
Autoria: Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Iperó
Ref.: Projeto de Lei do Legislativo 001/2022
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito do Município
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:
Art. 1°. Fica concedido, ao
vencimento dos servidores
públicos da Câmara Municipal de Iperó, na forma
desta Lei Complementar,
um reajuste de 10% (dez
por cento), sendo aplicável
a partir do mês de janeiro
de 2022.
Art. 2º. Em virtude do disposto no artigo anterior fica
alterada a tabela constante
do Anexo IV da Lei Complementar n.º 078, de 22 de
fevereiro de 2.013, para fins
de incorporação do índice
de reajuste nos vencimentos dos servidores do Poder
Legislativo Municipal, de
acordo com a tabela anexa.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução da
presente Lei Complementar correrão por conta de
dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a
1º de janeiro de 2022.
PREFEITURA DE IPERÓ, EM
10 DE FEVEREIRO DE 2022.
LEONARDO ROBERTO
FOLIM
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria em 10 de fevereiro de
2022.
LUCIO GONÇALVES DA
SILVA FILHO
Secretário de Governo
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S E R VI ÇO S M U N I C I PA I S

CA PAC I TAÇÃO

Prefeitura anuncia novos
investimentos no bairro
Bacaetava

Com todos os protocolos
necessários, SEBRAE retorna
com cursos presenciais

A Prefeitura de Iperó, em da base da GCM rural com
parceria com a Empresa funcionamento 24 hrs;
EcoVita, planejou uma -Instalação de câmeras de
série de investimentos segurança de alta tecnopúblicos no bairro de logia;
Bacaetava que aconte- Criação de uma área de
cerão no decorrer deste lazer com campo e quiosano, são eles:
ques; (Segundo Semestre
-Guard-rail na beira da 2022)
estrada para evitar pos- -Transporte público para
síveis acidentes;
locomoção ao centro da
Obra para calçadas e cidade. Que inicia nesta
proteção da rotatória próxima segunda-feira (14)
que liga o acostamento com 3 horários, disponíveis
até o bairro.
no site da Prefeitura, que
-Ampliação do posto de sairão do bairro com diresaúde do bairro, através ção a Boituva. Como tamde uma doação de 2 bém, do centro ao bairro.
terrenos pela empresa Os investimentos demonsEcoVita; (Segundo Se- tram o compromisso da
mestre 2022)
Prefeitura de Iperó com os
-Investimento em segu- munícipes, trazendo maior
rança com a construção comodidade e segurança.■

Quer aprender, melho- - Finanças
rar sua produtividade - Ideia de Negócios
e ter acesso a linhas de - Formalização
créditos exclusivas?
Público-alvo exclusivo: PoParticipe do Programa tenciais Empreendedores
Empreenda Rápido - (sem CNPJ aberto)
Curso
CURSO GRATUITO com
Esse programa, que já vagas limitadas! Inscrições
ajudou muitos poten- pelo Whatsapp (15) 99604ciais empreendedores 7582 ou presencialmente
terá uma nova turma no Sebrae, na R: Rafaela
presencial, e vamos tra- Moreno, 110 - Centro.
zer temas como:
O curso será presencial, do
- Empreendedorismo dia 21/02 a 25/02, das 18h às
- Marketing
22h na Escola Henory. .■
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