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ATOS OFICIAIS
RESOLUÇÃO
N.º 002/2022

de atuação no Município, tema indicado quando de termos deste Regimento, Tribuna poderá usar da pa- tido em abono pecuniário.
que especifica.”
sociedade amigos de bairro, sua inscrição;
ressalvadas as hipóteses lavra pelo prazo de 10 (dez) Portaria n.º 017/2022 legalmente instituída, órgão XI – A exposição do orador previstas no Art. 147 - § 6 minutos, prorrogável até Publicada e registrada nesta LEONARDO ROBERTO FO(AUTORIA: MESA DIRETORA da administração pública e poderá ser entregue a mesa, e Capítulo I e II deste título. metade desse prazo, me- secretaria em 22 de feverei- LIM, Prefeito do Município
DA CÂMARA MUNICIPAL) autarquia, ter sido prefeito, por escrito, para efeito de II – Para fazer uso da Tribu- diante requerimento oral, ro de 2022.
de Iperó, Estado de São
vice-prefeito ou vereador encaminhamento a quem na é necessário proceder à aprovado pelo Presidente; Portaria n.º 018/2022 - Paulo, no uso de suas atri“Dispõe sobre Alteração do na cidade.
de direito, a critério do Pre- inscrição em livro próprio IX – O orador responderá Publicada e registrada nesta buições legais, FAZ SABER
Artigo 274 do Regimento III – Os inscritos serão no- sidente.
na Secretária da Câmara pelos conceitos que emitir, secretaria em 23 de feverei- QUE A C MARA MUNICIPAL
Interno da Câmara Munici- tificados pela Secretaria da Artigo 2º – Esta Resolução apresentando neste ato: mas deverá usar a palavra ro de 2022.
APROVOU E ELE SANCIONA
pal de Iperó”.
Câmara sobre a da data em entrará em vigor na data de a) Comprovante de domi- em termos compatíveis com
E PROMULGA A SEGUINTE
que poderão usar a Tribu- sua publicação, revogadas cílio eleitoral no Município; a dignidade da Câmara,
ANGELO VALÁRIO
LEI:
A MESA DIRETORA DA na e instruídos sobre que as disposições em contrário. b) Indicação, expressa, da obedecendo às restrições
SOBRINHO
Art. 1º. Fica instituída a
CÂMARA MUNICIPAL DE momento poderão fazê-lo.
impostas pelo Presidente;
matéria a ser exposta;
Presidente
Diária Especial por AtividaIPERÓ, ESTADO DE SÃO Seguir-se-á de acordo com Sala das Sessões “Grácio c) Apresentação por escrito X – O Presidente poderá
de Complementar (DEAC),
PAULO, NO USO DE SUAS a ordem de inscrição;
Antonio Vieira”, em 16 de de resumo ou conteúdo da cassar imediatamente a PORTARIA DA MESA aplicável aos servidores
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E RE- IV – O Presidente da Câmafevereiro de 2022.
palavra do orador que se DIRETORA DO PODER integrantes do Quadro da
matéria a ser exposta.
GIMENTAIS, FAZ SABER QUE ra poderá indeferir o uso da
d) Poderá participar da tri- expressar com linguagem LEGISLATIVO MUNICIPAL Guarda Civil Municipal em
A CÂMARA APROVOU A tribuna, quando:
Angelo Valário Sobrino buna livre todo e qualquer imprópria, cometendo abuexercício na Secretaria de
SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Presidente
a) A matéria não disser
cidadão Iperoense sendo so ou desrespeito à Câmara PORTARIA DA MESA DIRE- Governo Municipal.
Artigo 1º– O Artigo 274 respeito, direta ou indireele pessoa física ou jurídica, ou às autoridades constituí- TORA N.º 004/2022 - Con- §1º. A DEAC corresponde
do Regimento Interno da tamente aos interesses do
entidade sindical, partidária, das ou se desviar do tema ceder, nos termos do artigo ao exercício de, no máximo,
Câmara Municipal de Iperó, Município;
RESOLUÇÃO
social, esportiva, religiosa, indicado quando de sua 96 e seguintes do Estatuto 12 (doze) horas contínuas
passará a ter a seguinte b) A matéria versar sobre
N.º 003/2022
estudantil, popular, asso- inscrição;
dos Funcionários Públicos de atividade operacional
redação:
questões exclusivamente
ciação de classe, com base XI – A exposição do orador do Município de Iperó, Lei além da jornada de trabaCAPÍTULO IV
“Dispõe sobre Alteração do de atuação no Município, poderá ser entregue a mesa, n.º 19/1992, à funcionária lho a que está submetido
pessoais;
DA TRIBUNA LIVRE
c) Ser a matéria atentatória Artigo 274 do Regimento sociedade amigos de bairro, por escrito, para efeito de Maria Taís de Fátima Moisés, o servidor, observado o
Artigo 274 - A tribuna da aos bons costumes, aos
Interno da Câmara
órgão da administração pú- encaminhamento a quem RG: 41.364.381-5 (Escritu- limite mensal de até 10
Câmara poderá ser utiliza- poderes constituídos e aos
Municipal de Iperó.”
blica e autarquia da cidade. de direito, a critério do Pre- rário), referência “E-2”, 45 (dez) diárias e respeitando
da por pessoas estranhas componentes destes.
III – Os inscritos serão no- sidente.
(quarenta e cinco) dias em os intervalos de, no mínimo,
à Câmara, observados os V- A decisão do Presidente Autores: Luis Fernando tificados pela Secretaria da Artigo 2º – Esta Resolução pecúnia e 10 (dez) dias de 11 (onze) horas de descanso
requisitos e condições es- será irrecorrível;
Paula Leite, Luis Rodrigues Câmara sobre a da data em entrará em vigor na data de licença-prêmio em gozo, entre a jornada ordinária e
tabelecidos nas seguintes VI – Terminada a sessão Moreira, Anderson Fernan- que poderão usar a Tribu- sua publicação, revogadas referentes ao quinquênio a DEAC, e vice-versa.
disposições:
ordinária e observado o in- do de Almeida, Ivania Apa- na e instruídos sobre que todas as disposições em 28/06/2016 a 27/06/2020, §2. O exercício da atividade
I – O uso da Tribuna por tervalo de 10 (dez) minutos, recida Ricezi Calixto, José momento poderão fazê-lo. contrário.
considerando como termo operacional a que se refere
pessoa não integrantes do o 1º. Secretário procederá à Alberto Lima, Valter Rodri- Seguir-se-á de acordo com
inicial a data de 23/03/2022 o §1º deste artigo é faculcorpo de Vereadores da chamada das pessoas inscri- gues Vieira.
Sala das Sessões
a ordem de inscrição;
e termo final 01/04/2022. tativo, independentemente
Câmara somente será facul- tas para falar naquela data, A MESA DIRETORA DA IV – O Presidente da Câma- “Grácio Antonio Vieira”, Portaria da Mesa Diretora da área de atuação do Guartado dez (10) minutos, antes de acordo com a ordem de CÂMARA MUNICIPAL DE ra poderá indeferir o uso da em 23 de fevereiro de n.º 004/2022 - Publicada e da Civil Municipal.
do início da Sessão Ordi- inscrição;
IPERÓ, ESTADO DE SÃO tribuna, quando:
2022.
registrada nesta secretaria §3º. A continuidade do
nária, mediante inscrição VII – Ficará sem efeito a PAULO, NO USO DE SUAS a) A matéria não disser
em 23 de fevereiro de 2022. turno de serviço a que está
prévia, vinte e quatro (24) inscrição, no caso da au- ATRIBUIÇÕES LEGAIS E RE- respeito, direta ou indire- Angelo Valário Sobrino
sujeito os servidores descrihoras antes das Sessões, nos sência da pessoa chamada, GIMENTAIS, FAZ SABER QUE tamente aos interesses do
Presidente
ANGELO VALÁRIO
tos no caput deste artigo,
termos deste Regimento, que não poderá ocupar a A CÂMARA APROVOU A Município;
SOBRINHO
em decorrência da rotina
ressalvadas as hipóteses Tribuna, a não ser mediante SEGUINTE RESOLUÇÃO:
b) A matéria versar sobre
Presidente
de sua jornada normal de
previstas no Art. 147 - § 6 nova inscrição;
Artigo 1º– O Artigo 274 questões exclusivamente PORTARIA DO PODER
trabalho, não ensejará o
e Capítulo I e II deste título. VIII – A pessoa que ocupar a do Regimento Interno da pessoais;
LEGISLATIVO MUNICIPAL JOSIMAR APARECIDO pagamento da DEAC a que
II – Para fazer uso da Tribu- Tribuna poderá usar da pa- Câmara Municipal de Iperó c) Ser a matéria atentatória
FERREIRA
se refere esta Lei.
na é necessário proceder à lavra pelo prazo de 10 (dez) passará a ter a seguinte aos bons costumes, aos Portaria Nº 017/22 – Ficam
Vice-Presidente
§4º. Fica vedado a realizainscrição em livro próprio minutos, prorrogável até redação:
poderes constituídos e aos suspensos, integralmente
ção da Diária Especial por
na Secretária da Câmara metade desse prazo, meCAPÍTULO IV
o expediente na Câmara AURÍLIO REGINALDO Atividade Complementar
componentes destes.
apresentando neste ato: diante requerimento oral,
DA TRIBUNA LIVRE
V- A decisão do Presidente Municipal de Iperó nos dias
DOS SANTOS
– DEAC, ao funcionário que
a) Comprovante de domi- aprovado pelo Presidente; Artigo 274 - A tribuna da será irrecorrível;
28/02 e 1º/03 de 2022, em
1.º Secretário
cumpre escala de 12x24 ou
cílio eleitoral no Município; IX – O orador responderá Câmara poderá ser utiliza- VI – Terminada a sessão virtude do feriado de carna08 (oito) horas diárias, por
b) Indicação, expressa, da pelos conceitos que emitir, da por pessoas estranhas ordinária e observado o in- val e suspenso, parcialmente VALÉRIA R. MATHEUS questões de segurança do
matéria a ser exposta;
mas deverá usar a palavra à Câmara, observados os tervalo de 10 (dez) minutos, o expediente da Câmara
DE SOUZA
trabalho, em observância
c) Apresentação por escrito em termos compatíveis com requisitos e condições es- o 1º. Secretário procederá à Municipal de Iperó no dia
2.º Secretário
de intervalo mínimo intrade resumo ou conteúdo da a dignidade da Câmara, tabelecidos nas seguintes chamada das pessoas inscri- 02 de março de 2022 até
jornada.
matéria a ser exposta.
obedecendo às restrições disposições:
tas para falar naquela data, às 13h em decorrência da
§5º. O Guarda Civil Municid) Seja representante le- impostas pelo Presidente; I – O uso da Tribuna por de acordo com a ordem de quarta-feira de cinzas.
LEI Nº 1.067, DE 10 DE pal que cumpre escala de 08
gal ou esteja devidamente X – O Presidente poderá pessoa não integrantes do inscrição;
Portaria Nº 018/22 – Con- FEVEREIRO DE 2022 (oito) horas diárias poderá
credenciado por entidade cassar imediatamente a corpo de Vereadores da VII – Ficará sem efeito a cede férias a funcionária
realizar a Diária Especial por
declarada de utilidade pú- palavra do orador que se Câmara somente será facul- inscrição, no caso da au- Maria Lívia Malzoni, RG: “Institui a Diária Especial Atividade Complementar
blica pelo Município, en- expressar com linguagem tado dez (10) minutos, antes sência da pessoa chamada, 29.202.186-0 (Agente de por Atividade Complemen- aos finais de semana, desde
tidade sindical, partidária, imprópria, cometendo abu- do início da Sessão Ordi- que não poderá ocupar a Comunicação), referên- tar (DEAC), aplicável aos que respeitado o intervalo
social, esportiva, religiosa, so ou desrespeito à Câmara nária, mediante inscrição Tribuna, a não ser mediante cia “H-2”, no período de servidores integrantes do de descanso mencionado
estudantil, popular, asso- ou às autoridades constituí- prévia, vinte e quatro (24) nova inscrição;
03/03/2022 à 22/03/2022, quadro da Guarda Civil no §1º, deste artigo.
ciação de classe, com base das ou se desviar do tema horas antes das Sessões, nos VIII – A pessoa que ocupar a sendo 1/3 (um terço) conver- Municipal, nas condições Art. 2º. O valor de cada
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ATOS OFICIAIS
hora da DEAC para os couber.
do atual Posto de Saúde
integrantes da Guarda Ci- Art. 11. Esta Lei entrará Municipal “Elois Alves Corvil Municipal poderá ser em vigor na data de sua rea”, compreendido pelo
de até 5 (cinco) Unidades publicação, revogadas as Lote 6, da Quadra “B”, do
Fiscais do Município (UFM). disposições em contrário. Loteamento Jardim Nova
§1º. O pagamento da
Bacaetava, em Iperó/SP;
DEAC será efetivado até PREFEITURA DE IPERÓ, EM IV – Compra e instalação
o segundo mês subse- 10 DE FEVEREIRO DE 2022. de “Guard Rail” no acesquente ao da atividade
so ao Empreendimento
complementar realizada, LEONARDO ROBERTO Habitacional “Residencial
observado o limite de dias
FOLIM
Jardim Nova Bacaetava”, no
trabalhados no mês;
Prefeito Municipal
valor total de R$58.459,00
§2º. Caberá ao Comandan(cinquenta e oito mil, quate Operacional da Guarda
Publicado nesta
trocentos e cinquenta e
Civil Municipal de Iperó o
Secretaria em 10 de
nove reais);
envio de relatório referente
fevereiro de 2022.
V – Compra e instalação de
à DEAC dos servidores até o
01 (uma) Câmera de Seguúltimo dia útil de cada mês. LUCIO GONÇALVES DA rança com acessórios para
Art. 3º. A realização da
SILVA FILHO
monitoramento do local
DEAC no período notur- Secretário de Governo do empreendimento pela
no, nos finais de semana
Municipalidade, no valor
ou feriados não ensejará
total de R$8.062,84 (oito
o pagamento de adicio- LEI Nº 1.066, DE 10 DE mil e sessenta e dois reais e
nal, mantendo-se o valor FEVEREIRO DE 2022 oitenta e quatro centavos);
estipulado no artigo 2º,
VI – Melhorias no paisagisdesta Lei.
“Autoriza o Município de mo na entrada do empreenArt. 4º. A DEAC não será Iperó a receber imóveis, dimento;
incorporada aos venci- equipamentos e benfei- VII – Implantação de equimentos para nenhum efei- torias, mediante doação pamentos de uso público
to, bem como não será efetuada pela empresa na “Área Institucional 02”,
considerada para cálculo ECOVITA INCORPORA- do Loteamento de lazer,
de quaisquer vantagens DORA E CONSTRUTORA conforme diretrizes a serem
pecuniárias e sobre ela
LTDA”.
expedidas pela Municipanão incidirão os descontos
lidade;
previdenciários.
LEONARDO ROBERTO FO- VII – A implantação de
Art. 5º. O servidor não LIM, Prefeito do Município calçamento (acostamento)
poderá exercer a atividade de Iperó, Estado de São para locomoção exclusiva
operacional complementar Paulo, no uso de suas atri- de transeuntes e bicicletas
a que se refere esta Lei nas buições legais, FAZ SABER com proteção ao tráfego de
hipóteses de afastamento. QUE A C MARA MUNICIPAL veículos entre o início da roArt. 6º. No período em APROVOU E ELE SANCIONA tatória de acesso à Estrada
que o servidor estiver exer- E PROMULGA A SEGUINTE Municipal Iperó – Sorocaba,
cendo a atividade ope- LEI:
em Bacaetava, até o início
racional, fora da sua jor- Art. 1°. Fica o Poder Execu- do acesso a Rua Amabile
nada normal de trabalho, tivo Municipal autorizado a Guazelli.
nos termos desta Lei, não receber, por meio de doa- Art. 2º. Os custos de tofara jus à percepção do ção efetuada pela empresa das as obras a serem efeauxílio-alimentação, nem ECOVITA INCORPORADO- tuadas, bem como pela
qualquer outra vantagem RA E CONSTRUTORA LTDA., documentação necessária
pecuniária proveniente de inscrita no CNPJ/MF sob o à formalização da doação
sua função.
nº 11.943.710/0001-71, sem dos imóveis, inclusive a insArt. 7º. As atividades, crité- ônus ao município, dos bens trumentalização da doação
rios e horários a que serão móveis, imóveis e benfeito- perfectibilizada por meio
submetidos os servidores, rias abaixo descritos:
de escritura pública devipara fins de concessão da I – Reforma e adequação damente registrada, e evenDEAC, serão estabelecidas para ampliação do Posto tuais custos relacionados
por Decreto do Poder Exe- de Saúde Municipal “Elois com indenização de bencutivo.
Alves Correa”, no bairro de feitorias e eventuais culturas
Art. 8º. A realização da Bacaetava, conforme proje- no local das edificações de
DEAC fica condicionada à to fornecido pela Secretaria infraestrutura correrão por
autorização do Prefeito, de Obras no Município;
conta exclusiva da empresa
observada a disponibili- II – Doação, não onerosa e ECOVITA INCORPORADORA
dade orçamentária e fi- sem encargos, de terreno E CONSTRUTORA LTDA.
nanceira.
vizinho e contínuo ao local Art. 3º. O Município de
Art. 9º. As despesas decor- do atual Posto de Saúde Iperó não assumirá qualrentes da execução desta Municipal “Elois Alves Cor- quer encargo para a realiLei correção por conta rea”, compreendido pelo zação das obras no menciode dotação orçamentária Lote 7, da Quadra “B”, do nado local, respondendo, a
própria, consignada no Loteamento Jardim Nova partir do recebimento das
orçamento vigente.
Bacaetava, em Iperó/SP;
obras, pela manutenção
Art. 10. O Poder Executivo III – Doação, não onerosa regular da infraestrutura e
regulamentará a presente e sem encargos, de terreno imóveis a serem agregados
Lei por Decreto, no que vizinho e contínuo ao local ao patrimônio municipal.

Art. 4º. Esta Lei entrará mediante termo específico
em vigor na data de sua e de acordo mútuo entre
publicação.
os partícipes.
Art. 2º. A remuneração pelo
PREFEITURA DE IPERÓ, EM desempenho das atividades
10 DE FEVEREIRO DE 2022. delegadas mencionadas no
artigo anterior será realiLEONARDO ROBERTO zado pelo Município, por
FOLIM
meio de depósitos menPrefeito Municipal
sais em contas bancárias
dos policiais envolvidos na
Publicado nesta
operação, conforme escala/
Secretaria em 10 de
relação apresentada pelo
fevereiro de 2022.
Comando da Polícia Militar
e pelo Comando da Polícia
LUCIO GONÇALVES DA Civil, cujo valor anual total
SILVA FILHO
será de até R$180.000,00
Secretário de Governo (cento e oitenta mil reais),
corrigidos anualmente, tomando-se por base o IPC-A
LEI Nº 1.064, DE 10 DE (Índice de Preços ao ConFEVEREIRO DE 2022 sumidor Amplo) do IBGE,
considerando-se o mês
“Autoriza o Município de de janeiro do exercício em
Iperó a celebrar convê- relação ao mês de fevereiro
nio com o Estado de São do ano anterior.
Paulo, por intermédio da §1º. Pelo desempenho da
Secretaria de Segurança atividade delegada o PoliPública, visando delegação cial Militar ou Policial Civil
compartilhada do exercício receberá a quantia corresde atividades administra- pondente à quantidade de
tivas municipais a policiais horas despendidas pelo
militares, policiais civis e dá servidor no exercício excluoutras providências.”
sivo da atividade delegada,
ficando referenciado o valor
LEONARDO ROBERTO FO- abaixo:
LIM, Prefeito do Município I – Para os Oficiais, Subtede Iperó, Estado de São nentes, Sargentos e DelegaPaulo, no uso de suas atri- do(a) de Polícia escalados,
buições legais, FAZ SABER fica fixado o valor de até
QUE A C MARA MUNICIPAL 1,55 (um inteiro e cinquenta
APROVOU E ELE SANCIONA e cinco décimos) Unidade
E PROMULGA A SEGUINTE Fiscal do Estado de São
LEI:
Paulo (UFESP) por hora
Art. 1°. Fica o Município de trabalhada;
Iperó autorizado a celebrar II – Para os Praças, Cabos,
convênio com o Estado de Soldados e Agentes da
São Paulo, por intermédio Policia Civil escalados, fica
da Secretaria de Segurança fixado o valor de até 1,35
Pública, visando a conjuga- (um inteiro e trinta e cinco
ção de esforços para im- décimos) Unidade Fiscal do
plantar o Programa de Com- Estado de São Paulo (UFESP)
bate às Atividades Irregula- por hora trabalhada.
res ou Ilegais no Município, §2º. A escala apresentada
com a atuação de policiais pelo Comando da Polícia
civis e policiais militares, Militar deverá, preferenmunidos do equipamento cialmente, indicar policiais
de proteção individual, em da Polícia Militar local e, soescala especial, em locais mente em caso de necessia serem especificados no dade ou de disponibilidade
Plano de Trabalho, mediante de vagas, apresentar polidelegação compartilhada ciais de outros Comandos
das atividades previstas na da Polícia Militar, bem como
legislação municipal refe- que para policiais civis, a
rente às posturas.
apresentação será feita pelo
Parágrafo único. O con- Delegado(a) de Polícia.
vênio autorizado no caput §3º. Cada policial civil ou
deste artigo terá vigência militar poderá exercer, no
de 12 (doze) meses, a contar máximo, 40 (quarenta) hoda data de sua assinatura, ras mensais de atividade
podendo ser prorrogado delegada.
por iguais períodos até o li- Art. 3º. Para arcar com as
mite de 60 (sessenta) meses, despesas decorrentes da

presente Lei será observa- vando disciplinar as ativido o disposto no art. 16, da dades previstas no Código
Lei Municipal nº 1.024, de de Trânsito Brasileiro.
28 de junho de 2.021 (Lei de Art. 2º. O pagamento do
Diretrizes Orçamentárias). “pró-labore” possui natureArt. 4º. As despesas de- za indenizatória e não acarcorrentes com a execução retará vínculo empregatício
da presente Lei, serão su- de qualquer natureza com
portadas através de dota- a Prefeitura de Iperó, nem
ção própria no orçamento obrigação de natureza travigente, suplementada se balhista, previdenciárias,
necessário.
estatutária ou de qualquer
Art. 5º. O Poder Executivo natureza.
regulamentará a presente §1º. O pró-labore a que
Lei por Decreto, no que alude esta Lei constitui-se
couber.
em vantagem transitória,
Art. 6º. Esta Lei entra em não se incorporando para
vigor na data de sua pu- todos os efeitos ao salário,
blicação, revogadas as remuneração e/ou vendisposições em contrário, cimentos, nem sobre ele
especialmente a Lei Muni- incidirá quaisquer outras
cipal nº 810, de 04 de julho vantagens percebidas a
de 2.013.
qualquer título pelo respectivo servidor público
PREFEITURA DE IPERÓ, EM estadual;
10 DE FEVEREIRO DE 2022. §2º. O pró-labore não rega
direito subjetivo à contiLEONARDO ROBERTO nuidade de sua percepção,
FOLIM
podendo cessar a qualquer
Prefeito Municipal
tempo;
§3º. O pró-labore por não
Publicado nesta Secretaria possuir natureza salarial
em 10 de fevereiro de não incidirá nos cálculos de
2022.
despesa com pessoal.
Art. 3º. O valor da gratifiLUCIO GONÇALVES DA cação será de até 12 (doze)
SILVA FILHO
UFESP’S – Unidade Fiscal
Secretário de Governo do Estado de São Paulo –
regulamentado por meio
de Decreto Municipal, a ser
LEI Nº 1.065, DE 10 DE pago pela Prefeitura MuniFEVEREIRO DE 2022 cipal de Iperó, obedecidas
as formalidades previstas.
“Autoriza o Poder Executi- Art. 4º. Os beneficiados
vo a conceder Pró-Labore por esta Lei perderão o diaos policiais militares que reito ao “pró-labore” quanrealizarem os serviços de do estiverem afastados em
policiamento, fiscalização razão de licença-prêmio ou
e disciplina das atividades respondendo a qualquer
previstas no Código de procedimento adminisTrânsito Brasileiro, e dá trativo que lhes impeça
outras providências.”
de exercer atividades de
fiscalização de trânsito,
LEONARDO ROBERTO FO- desempenhando atividaLIM, Prefeito do Município des em outras unidades
de Iperó, Estado de São da Polícia Militar, que não
Paulo, no uso de suas atri- as do Município de Iperó,
buições legais, FAZ SABER Estado de São Paulo, que
QUE A C MARA MUNICIPAL estejam participando de
APROVOU E ELE SANCIONA cursos por período supeE PROMULGA A SEGUINTE rior a 15 (quinze) dias, que
LEI:
estejam em gozo de férias
Art. 1°. Fica o Poder Exe- ou de licença de qualquer
cutivo Municipal autoriza- natureza.
do a conceder pró-labore Art. 5º. O Comando da
mensal aos Policiais Mili- Companhia da Polícia Mitares disponibilizados ao litar responsável pelo Poexercício das atividades liciamento no Município
desenvolvidas em decor- de Iperó, encaminhará ao
rência do convênio firmado Setor competente da Precom o Estado de São Paulo, feitura, até o último dia
por meio da Secretaria de útil de cada mês, as folhas
Segurança Pública, objeti- de pagamento relativas
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aos policiais contempla- de Iperó, Estado de São Artigo 2º. As despesas com ANTUNES DE OLIVEIRA
as disposições em contrário. número de vagas somente balho se for o caso, poderá
dos com o “pró-labore”, Paulo, no uso de suas atri- a execução do presente Suplente: DANILO JOSÉ
farão jus à escolha no caso ser efetivada por meio de
das quais deverá constar buições legais e;
decreto serão suportadas SONCIM DA MOTA
PREFEITURA DE IPERÓ, EM de não comparecimento procuração mediante aprea relação nominal indivi- CONSIDERANDO a Lei Mu- pelo orçamento vigente, su- V – Representante da Guar- 10 DE FEVEREIRO DE 2022. ou de desistência dos que sentação do respectivo insdualizada do beneficiado nicipal nº 1.041, de 08 de plementadas se necessário. da Civil Municipal
constarem com melhor trumento de mandato com
e seus respectivos dados setembro de 2021, que Artigo 3º. Este Decreto Titular: ALEXANDRE DO- LEONARDO ROBERTO classificação.
firma reconhecida acomde qualificado, bem como “Institui o Conselho Munici- entrará em vigor na data de MINGUES
FOLIM
Mais informações podem panhado de cópias reprooutras informações comple- pal do Trabalho, Emprego e sua publicação, revogadas Suplente: DANIEL HESSEL
Prefeito de Iperó
ser obtidas diretamente gráficas do documento de
mentares.
Renda – CMTER, e o Fundo as disposições em contrário. VI – Representante da Sena Divisão de Recursos identidade do procurador e
§1º. Os pagamentos serão Municipal do Trabalho, Emcretaria de Administração Publicado nesta Secretaria, Humanos.
do candidato, as quais não
efetuados por depósito e/ prego e Renda – FMTER, e MUNICÍPIO DE IPERÓ, EM e Finanças
em 10 de Fevereiro de
serão devolvidas;
ou transferência bancária dá outras providências”
02 DE FEVEREIRO DE 2022. Titular: MARCIO ALVES DOS
2022.
Iperó, 25 de fevereiro de 3- Os candidatos que forem
diretamente na conta de
DECRETA:
SANTOS
2022.
convocados e que, eventitulares do policial militar; Artigo 1º. A composição
JOÃO ANTONIO
Suplente: LUIZ HENRIQUE LUCIO GONÇALVES DA
tualmente, ultrapassarem o
§2º. Os pagamentos serão do Conselho Municipal do DOMINGUES DOS SANTOS HEIDE DOMKE TAGO
SILVA FILHO
Divisão de Recursos
número de vagas somente
realizados até o 5º (quinto) Trabalho, Emprego e Renda
Prefeito Municipal
VII – Representante do Fun- Secretário de Governo
Humanos
farão jus à escolha no caso
dia útil do mês subsequente - CMTER para o quadriênio
(em exercício)
do Social de Solidariedade
de não comparecimento
aos serviços prestados.
2022/2026, passa a ter os
Titular: KELLY CRISTINA
Secretaria de Educação, ou de desistência dos que
§3º. A relação de que trata o seguintes membros:
Publicado nesta Secretaria TAVANO FOLIM
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cultura e Esportes
constarem com melhor
caput deverá conter o nome I) Secretaria do Desenvol- em 02 de Fevereiro de Suplente: Patrícia Aparecida CONCURSO PÚBLICO
classificação.
completo dos Policiais Mili- vimento Econômico/Centro
2022.
André de Oliveira CavaNº 01/2020
Mais informações podem
tares que desempenham as Regional de Sorocaba
lheiro
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ser obtidas diretamente
atribuições do convênio no Titular: Cybele Cameron de LUCIO GONÇALVES DA VIII – Representante do A Prefeitura de Iperó, por CONCURSO PÚBLICO na Divisão de Recursos
período, dados bancários Souza
SILVA FILHO
Conselho Tutelar
meio da Divisão de Recursos
Nº 01/2020
Humanos.
e cadastro de pessoa física Suplente: Norma Quintino
Secretário de Governo Titular: DEBORA APARECIDA Humanos e da Secretaria de
(CPF), bem como demais II) Secretaria de Governo
LOPES MAZULQUIM
Educação, Cultura e Espor- A Prefeitura de Iperó, por Iperó, 25 de fevereiro
informações eventualmente Titular: Thais Evelyn GutierSuplente: MARIELE TAVARES tes, CONVOCA o candidato meio da Divisão de Recurde 2022.
requeridas à realização do res Pereira
DECRETO Nº 2.250, DE 10 KRAUSE
abaixo relacionado para sos Humanos e da Secreempenho da despesa.
Suplente: Fábio Augusto de DE FEVEREIRO DE 2022. IX – Representante da As- comparecimento às repar- taria de Educação, Cultura
Divisão de Recursos
Art. 6º. O Poder Executivo Campos
sociação Bela Vista
tições municipais para fins e Esportes, CONVOCA o
Humanos
regulamentará a presente III) Secretaria de Planeja- “Nomeia os membros Titular: Francisco Lopes de de provimento de cargo em candidato abaixo relacionaLei por Decreto, no que mento e Desenvolvimento do Conselho Municipal Oliveira
caráter efetivo.
do para comparecimento às Secretaria de Educação,
couber.
Titular: Luíza Monise dos Antidrogas – COMAD, e dá Suplente: José Ivanildo da A convocação seguirá a repartições municipais para
Cultura e Esportes
Art. 7º. As despesas decor- Anjos Mendes Bezerra
outras providências.”
Silva
ordem de classificação dos fins de provimento de cargo
rentes da aplicação desta Suplente: Mario de Paula
X – Representante do Gru- candidatos, nos termos do em caráter efetivo.
Lei, correrão por conta de Neto
LEONARDO ROBERTO FO- po Utopia
Edital de Concurso Público A convocação seguirá a
dotação orçamentaria vi- IV) Associação de Morado- LIM, Prefeito do Município Titular: Mônica Aparecida n° 001/2020.
ordem de classificação dos
gente, suplementadas, se res do Bairro “Bela Vista” de Iperó, Estado de São Domingues
LOCAL: Prefeitura de Iperó- candidatos, nos termos do
necessário.
Titular: Francisco Lopes de Paulo, no uso de suas atri- Suplente: Thaylane Lima Avenida Santa Cruz, 355- Edital de Concurso Público
Art. 8º. Esta Lei entra em Oliveira
buições legais;
Amorim
Jardim Santa Cruz– Iperó-SP. n° 001/2020.
vigor na data de sua publi- Suplente: Márcia Lucas PeXI – Representante da Área DATA: 02.03.2022 - HORÁ- LOCAL: Prefeitura de Iperócação, revogadas as dispo- reira
DECRETA:
Rural
RIO: 14h00min
Avenida Santa Cruz, 355sições em contrário.
V) Associação dos ProdutoTitular: Sergio Antonio Nery CARGO: COORDENADOR Jardim Santa Cruz– Iperó-SP.
res Rurais / Associação dos Art. 1º. Ficam nomeados Suplente: Carlos Roberto PEDAGÓGICO- Classifica- DATA: 02.03.2022 - HORÁPREFEITURA DE IPERÓ, EM Feirantes Municipais
os membros do Conselho Walter
do de nº 07º.
RIO: 14h00min
10 DE FEVEREIRO DE 2022. Titular: Andrea Nunes de Municipal Antidrogas – CO- XII – Representante da LiOrientações:
CARGO: PROFESSOR TISouza
MAD, conforme disposto na derança Antidrogas
1- O candidato deverá apre- TULAR DE EDUCAÇÃO
LEONARDO ROBERTO Suplente: Helton Aparecido Lei Municipal nº 395, de 23 Titular: DIEGO ALVES DA sentar cópias acompanha- INFANTIL - Classificados
FOLIM
Geribola
de agosto de 2002, a saber: SILVA
das das vias originais da de nº 11º e 12º.
Prefeito Municipal
VI) Associação de Mora- I - Representante do Depar- Suplente: JESUS MANOEL Carteira de Identidade (RG), CARGO: PROFESSOR TIdores do Bairro de George tamento Jurídico
JEREMIAS JUNIOR
Comprovação de no mínimo TULAR DE ENSINO FUNPublicado nesta
Oetterer ( Cabana de Luz) Titular: WALDIR BATISTA XIII – Representante da 5 (cinco) anos de efeti- DAMENTAL I - ClassificaSecretaria em 10 de
Titular: João de Quadros BARRA JUNIOR
Associação Cabana de Luz vo exercício no magistério do de nº 12º.
fevereiro de 2022.
Suplente: Ronaldo Apare- Suplente: LAERÇON SARTO- Titular: RONALDO APARE- e Diploma ou Certificado CARGO: PROFESSOR TIcido Biller
RELLI FILHO
CIDO BILLER
acompanhado do respec- TULAR DE ENSINO FUNLUCIO GONÇALVES DA VII) Associação Comercial II – Representante da Se- Suplente: CÁTIA SIMONE DE tivo Histórico Escolar no DAMENTAL II- MATESILVA FILHO
Titular: Adriano Pavani Ma- cretaria de Assistência e BARROS ALVES
momento da atribuição;
MÁTICA- Classificado de
Secretário de Governo noel
Desenvolvimento Social XIV – Representante do 2- A escolha do local de tra- nº 16º.
Suplente: Michel Santos Titular: LUIZ EDUARDO DE Projeto Caminhando contra balho se for o caso, poderá CARGO: PROFESSOR TIVerissimo
AZEVEDO ROSSINI
as Drogas
ser efetivada por meio de TULAR DE ENSINO FUNDECRETO Nº 2.249, DE 02 VIII) Associação das Em- Suplente: LUIZ FERNANDO Titular: PATRÍCIA VIRGINIA procuração mediante apre- DAMENTAL II- CIENCIASDE FEVEREIRO DE 2022. presas de George Oetterer SOUZA GOUVEIA
DA SILVA
sentação do respectivo ins- Classificado de nº 01º.
(Artefato)
III – Representante da Se- Suplente: KAUÊ ANDRYUS trumento de mandato com
Orientações:
“Dispõe sobre a composi- Titular: José Agripino de cretaria Municipal de Saúde SILVA
firma reconhecida acom- 1- O candidato deverá apreção do Conselho Municipal Lucena
Titular: GILCE MARIA VIDA Artigo 2º. As despesas com panhado de cópias repro- sentar cópias acompanhado Trabalho, Emprego e Suplente: Ana Flávia Verde- APARECIDO
a execução do presente gráficas do documento de das das vias originais da
Renda - CMTER, e o Fundo lho Feliciano Pereira
Suplente: NILMARA HESSEL decreto serão suportadas identidade do procurador e Carteira de Identidade (RG)
Municipal do Trabalho, e dá IX) Yan Química Ltda
MARTINS GALVÃO
pelo orçamento vigente, su- do candidato, as quais não e Diploma ou Certificado
outras providências.”
Titular: Izabel Cristina Lopes IV – Representante da Se- plementadas se necessário. serão devolvidas;
acompanhado do respecGalvão
cretaria Municipal de Edu- Artigo 3º. Este Decreto 3- Os candidatos que forem tivo Histórico Escolar no
LEONARDO ROBERTO FO- Suplente: Geovane Donize- cação, Cultura e Esportes entrará em vigor na data de convocados e que, even- momento da atribuição;
LIM, Prefeito do Município te de Almeida
Titular: ALEXANDRE LISBOA sua publicação, revogadas tualmente, ultrapassarem o 2- A escolha do local de tra-
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2020 CONCURSO PÚBLICO 01/2020
A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e
da Secretaria da Educação, Cultura
e Esportes e,
Considerando a necessidade em
caráter emergencial para a função
de Professor de Ensino Fundamental II- Arte;
Considerando que não há Processo Seletivo vigente para este
cargo;
Considerando ainda o item 11.9
do edital do Concurso Público
01/2020;
Comunica a convocação para o
provimento de CARGO EM CARÁTER TEMPORÁRIO dos interessados a vaga para comparecer na
data e local abaixo determinados
para atribuição de aulas:
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados nos
termos do Edital de Concurso
Público n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 02.03.2022/ HORÁRIO:
14h00min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- ARTE–
Classificados do nº 13º ao 17º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas
das vias originais da Carteira de
Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho
se for o caso, poderá ser efetivada
por meio de procuração mediante
apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de
cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e
do candidato, as quais não serão
devolvidas.
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente,
ultrapassarem o número de vagas
somente farão jus à escolha no
caso de não comparecimento ou
de desistência dos que constarem
com melhor classificação.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.

A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e
da Secretaria da Educação, Cultura
e Esportes e,
Considerando a necessidade
em caráter emergencial para a
função de Professor de Ensino
Fundamental I;
Considerando que não há Processo Seletivo vigente para este
cargo;
Considerando ainda o item 11.9
do edital do Concurso Público
01/2020;
Comunica a convocação para o
provimento de CARGO EM CARÁTER TEMPORÁRIO dos interessados a vaga para comparecer na
data e local abaixo determinados
para atribuição de aulas:
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados nos
termos do Edital de Concurso
Público n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
DATA: 02.03.2022/ HORÁRIO:
14h00min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I– Classificados do nº 53º ao 62º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas
das vias originais da Carteira de
Identidade (RG) e Diploma ou
Certificado acompanhado do
respectivo Histórico Escolar no
momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho
se for o caso, poderá ser efetivada
por meio de procuração mediante
apresentação do respectivo instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de
cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e
do candidato, as quais não serão
devolvidas.
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente,
ultrapassarem o número de vagas
somente farão jus à escolha no
caso de não comparecimento ou
de desistência dos que constarem
com melhor classificação.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.

Iperó, 25 de fevereiro de 2022.

Iperó, 25 de fevereiro de 2022.

Divisão de Recursos Humanos

Divisão de Recursos Humanos

Secretaria de Educação, Cultura Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.
e Esportes.
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EDITAL DE
CIENTIFICAÇÃO

dada pela Lei Municipal nº
605/2007).
A contratação temporária
O Município de Iperó, por fundamenta-se em razão
meio de seu Departamen- do estado de calamidade
to de Recursos Humanos, pública no município em
torna pública a DESCLAS- decorrência da Pandemia
SIFICAÇÃO da candidata, causada pelo novo coronaSra. E.A.C.A. de O. RG nº vírus (COVID19).
15.870.263-3 ao cargo de A convocação seguirá a
PROFESSOR DE ENSINO ordem dos candidatos clasFUNDAMENTAL II- ARTES sificados nos termos do
que, muito embora aprova- Edital de Processo Seletivo
da no Concurso Público nº Simplificado e Emergencial
001/2020 e convocada para nº 001/2021.
assumir função temporária, LOCAL: Prefeitura de Iperó –
deixou de se apresentar Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
para a atribuição de aulas Santa Cruz.
na data de 14/02/2022, DATA: 02.03.2022- HORÁdata em que se encerrou o RIO: 14h30m
atestado médico enviado a CARGO: ORIENTADOR
este Departamento.
COVID-19- Classificados
do nº 59º ao 63º.
Iperó, 24 de fevereiro
Orientações:
de 2022.
1- Os candidatos deverão
apresentar cópia acompanhada dos originais dos
EDITAL DE
documentos constantes no
CIENTIFICAÇÃO
Anexo I desta convocação
no momento da atribuiO Município de Iperó, por ção, a não apresentação
meio de seu Departamento dos documentos exigidos
de Recursos Humanos, tor- tornará sem efeito a aprovana pública a DESCLASSIFI- ção obtida pelo candidato,
CAÇÃO da candidata, Sra. anulando-se todos os atos
P.V.R RG nº 63.093.709-6, ou efeitos decorrentes da
ao cargo de AUXILIAR DE inscrição no processo seleATENDIMENTO ESCOLAR, tivo simplificado;
que, muito embora aprova- 2- A escolha por procuração
da no Concurso Público nº será feita mediante entrega
001/2019 deixou de apre- do respectivo instrumento
sentar a documentação exi- de mandato com firma
gida no “item 3” do Edital do reconhecida acompanhado
Concurso Público 001/2019. de cópias reprográficas do
documento de identidade
Iperó, 23 de fevereiro do procurador e do cande 2022.
didato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o
EDITAL DE CONVOCAÇÃO número de vagas somente
PROCESSO SELETIVO escolherão em caso do
SIMPLIFICADO E
não comparecimento ou
EMERGENCIAL
desistência dos candidatos
Nº 001/2021
melhores classificados.
Mais informações podem
A Prefeitura de Iperó, por ser obtidas diretamente
meio da Divisão de Recursos na Divisão de Recursos
Humanos e da Secretaria Humanos.
da Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA os classificados abaixo indicados Iperó, 25 de fevereiro
para que compareçam no
de 2022.
dia e local indicados a fim de
manifestarem interesse na
celebração de CONTRATO
Divisão de Recursos
TEMPORÁRIO em razão do
Humanos
Edital de Processo Seletivo
Simplificado e Emergencial
nº 001/2021, e com fun- Secretaria de Educação,
damento no inciso VI do
Cultura e Esportes.
art. 2º da Lei Municipal nº
557/2006 (com alteração
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