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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.259, DE referido alinhamento com DECRETO LEGISLATIVO Calixto, José Alberto Lima, Parágrafo Único – O Diplo- gadas as disposições em Artigo 1º - Fica concedido o
22 DE MARÇO DE 2.022. os seguintes azimutes e disN.º145/2022
Título de Cidadã Iperoense a
Josimar Aparecido Ferreira, ma referente ao presente contrário.
Sr.ª. Aparecida de Barros Astâncias: 262º46’21” e 17,41m
Luis Fernando Paula Leite, Luis Título será entregue em
“Declara de Utilidade até o ponto aqui designado
“Concede Título de
Rodrigues Moreira, Sebastião sessão solene a ser previa- Sala de Sessões “Grácio sunção pelos relevantes serPública, para fins de Desa- “2”; 265º48’37” e 23,13m até Cidadão Iperoense” Francisco Correia, Valéria mente marcada pela Mesa Antonio Vieira” 23 de viços prestados ao Município.
propriação e/ou instituição o ponto aqui designado “3”;
Parágrafo Único – O DiploRegina Matheus de Souza e Diretora da Câmara.
março de 2022.
de servidão do imóvel deste, segue confrontando Autoria: Anderson Fer- Valter Rodrigues Vieira
Artigo 2º - As despesas
ma referente ao presente
situado neste Município de com área remanescente, nando de Almeida, Ange- Faço saber que a Câmara decorrentes deste Decreto Angelo Valário Sobrinho Título será entregue em sesIperó, necessário à COM- com os seguintes azimutes lo Valário Sobrinho, Auri- Municipal Aprovou e eu Pro- correrão por conta do orçasão solene a ser previamente
Presidente
PANHIA DE SANEAMENTO e distâncias: 355º42’41” e lio Reginaldo dos Santos, mulgo o seguinte Decreto mento vigente, suplemenmarcada pela Mesa Diretora
BÁSICO DO ESTADO DE 19,51m até o ponto aqui Ivania Aparecida Ricezi Legislativo
tadas se necessário.
da Câmara.
SÃO PAULO – SABESP” designado “4”; 85º42’41” Calixto, José Alberto Lima, Artigo 1º - Fica concedido o Artigo 3º - Este Decreto DECRETO LEGISLATIVO Artigo 2º - As despesas
decorrentes deste Decreto
e 17,60m até o ponto aqui Josimar Aparecido Ferrei- Título de Cidadão Iperoense entrará em vigor na data
N.º149/2022
LEONARDO ROBERTO FO- designado “5”; 158º53’48” ra, Luis Fernando Paula ao Sr. Marco Antonio Scarasa- de sua publicação, revocorrerão por conta do orçaLIM, Prefeito do Município e 4,33m até o ponto aqui Leite, Luis Rodrigues Mo- ti Vinholi pelos relevantes ser- gadas as disposições em
mento vigente, suplementa“Concede Título de
de Iperó, Estado de São designado “6”; 68º19’21” reira, Sebastião Francisco viços prestados ao Município. contrário.
das se necessário.
Cidadão Iperoense”
Paulo, no uso de suas atri- e 16,99m até o ponto aqui Correia, Valéria Regina Parágrafo Único – O Diploma
Artigo 3º - Este Decreto
buições legais,
designado “7”; deste, segue Matheus de Souza e Val- referente ao presente Título Sala de Sessões “Grácio Autoria: Valter Rodrigues entrará em vigor na data de
DECRETA:
sua publicação, revogadas
confrontando com a pro- ter Rodrigues Vieira
será entregue em sessão Antonio Vieira” 23 de Vieira
Art. 1º. Fica declarado de priedade de Valter Félix com Faço saber que a Câmara solene a ser previamente
março de 2022.
Faço saber que a Câmara as disposições em contrário.
UTILIDADE PÚBLICA, para azimute de 160º10’33” por Municipal Aprovou e eu marcada pela Mesa Diretora
Municipal Aprovou e eu
fins de desapropriação e/ 20,32m até o ponto inicial Promulgo o seguinte De- da Câmara.
Angelo Valário Sobrinho Promulgo o seguinte De- Sala de Sessões “Grácio
ou instituição de servidão 1, fechando o perímetro e creto Legislativo
Presidente
Antonio Vieira” 23 de
Artigo 2º - As despesas decreto Legislativo
pela Companhia de Sanea- encerrando uma área de Artigo 1º - Fica conce- correntes deste Decreto cormarço de 2022.
Artigo 1º - Fica concemento Básico do Estado de 706,65m².
dido o Título de Cidadão rerão por conta do orçamento
dido o Título de Cidadão
São Paulo – SABESP, por Área remanescente:
Iperoense ao Sr. João vigente, suplementadas se DECRETO LEGISLATIVO Iperoense ao Sr. Marcos Angelo Valário Sobrinho
via amigável ou judicial, o Não é possível descrever Agripino da Costa Doria necessário.
N.º148/2022
Presidente
Antonio Pereira pelos releimóvel abaixo caracteriza- o remanescente, uma vez Junior pelos relevantes Artigo 3º - Este Decreto
vantes serviços prestados
do, situado neste Município que o perímetro do imóvel serviços prestados ao entrará em vigor na data de
“Concede Título de
DECRETO LEGISLATIVO
ao Município.
de Iperó, com área total de encontra-se descaracteriza- Município.
Cidadão Iperoense”
N.º151/2022
sua publicação, revogadas as
Parágrafo Único – O Di706,65 metros quadrados, do em relação a descrição Parágrafo Único – O disposições em contrário.
ploma referente ao prenecessária à implantação perimétrica contida no título Diploma referente ao preAutoria: Anderson Fernan- sente Título será entregue
“Concede Título de
da Estação Elevatória de dominial.”
sente Título será entregue Sala de Sessões “Grácio do de Almeida, Angelo em sessão solene a ser
Cidadã Iperoense”
Esgoto – EEE Várzea e do Art. 2º. Fica a expropriante em sessão solene a ser Antonio Vieira” 23 de março Valário Sobrinho, Aurilio previamente marcada pela
Poço P12, no Bairro Santo autorizada a invocar o cará- previamente marcada
Reginaldo dos Santos, Iva- Mesa Diretora da Câmara. Autoria: José Alberto Lima
de 2022.
Antônio, partes integrantes ter de urgência no proces- pela Mesa Diretora da
nia Aparecida Ricezi Calixto, Artigo 2º - As despesas Faço saber que a Câmara
do Sistema de Esgotamen- so judicial, para os fins do Câmara.
Angelo Valário Sobrinho José Alberto Lima, Josimar decorrentes deste Decreto Municipal Aprovou e eu
to Sanitário e do Sistema disposto no artigo 15, do Artigo 2º - As despesas
Aparecido Ferreira, Luis Fer- correrão por conta do orça- Promulgo o seguinte Decreto
Presidente
de Abastecimento de Água Decreto-Lei Federal nº 3.365, decorrentes deste Decrenando Paula Leite, Luis Ro- mento vigente, suplemen- Legislativo
respectivamente, imóvel de 21 de junho de 1941, al- to correrão por conta do
drigues Moreira, Sebastião tadas se necessário.
Artigo 1º - Fica concedido o
esse que consta perten- terado pela Lei nº 2.786, de orçamento vigente, suple- DECRETO LEGISLATIVO Francisco Correia, Valéria Artigo 3º - Este Decreto Título de Cidadã Iperoense a
cer a ADALBERTO MARIA 21 de maio de 1956.
mentadas se necessário.
Regina Matheus de Souza entrará em vigor na data Sr.ª. Damaris Sandra Viana
N.º147/2022
ANTUNES e OUTROS, com Art. 3º. As despesas com a Artigo 3º - Este Decreto
e Valter Rodrigues Vieira de sua publicação, revo- Alexandre pelos relevantes
as medidas, limites e con- execução do presente De- entrará em vigor na data
Faço saber que a Câmara gadas as disposições em serviços prestados ao Mu“Concede Título de
frontações constantes da creto correrão por conta de de sua publicação, revoMunicipal Aprovou e eu contrário.
nicípio.
Cidadão Iperoense”
respectiva descrição peri- verba própria da Companhia gadas as disposições em
Promulgo o seguinte DeParágrafo Único – O Diplométrica, a saber:
de Saneamento Básico do contrário.
Autoria: Anderson Fernando creto Legislativo
Sala de Sessões “Grácio ma referente ao presente
* CADASTRO COM RETIFI- Estado de São Paulo – SAde Almeida, Angelo Valário Artigo 1º - Fica conce- Antonio Vieira” 23 de Título será entregue em sesCAÇÃO Área: (1 – 2 – 3 – 4 BESP.
Sala de Sessões “Grácio Sobrinho, Aurilio Reginaldo dido o Título de Cidadão
são solene a ser previamente
março de 2022.
– 5 – 6 – 7 – 1) = 706,65m² Art. 4º. Este Decreto entrará Antonio Vieira” 23 de dos Santos, Ivania Aparecida Iperoense ao Sr. Flávio
marcada pela Mesa Diretora
Parte de uma GLEBA DE em vigor na data de sua
março de 2022.
Ricezi Calixto, José Alber- Augusto Ayres Amary pelos Angelo Valário Sobrinho da Câmara.
TERRAS, denominada GLE- publicação.
Artigo 2º - As despesas
to Lima, Josimar Aparecido relevantes serviços prestaPresidente
BA “C”, situada na cidade de
Angelo Valário Sobrinho Ferreira, Luis Fernando Paula dos ao Município.
decorrentes deste Decreto
Iperó-SP, desta Comarca de PREFEITURA MUNICIPAL
Presidente
correrão por conta do orçaLeite, Luis Rodrigues Moreira, Parágrafo Único – O DiBoituva-SP, no Bairro Santo
DE IPERÓ, EM 22 DE
Sebastião Francisco Correia, ploma referente ao pre- DECRETO LEGISLATIVO mento vigente, suplementaAntônio, identificada pela
das se necessário.
MARÇO DE 2.022.
Valéria Regina Matheus de sente Título será entregue
N.º150/2022
matrícula 1.273 do C.R.I. de
DECRETO LEGISLATIVO Souza e Valter Rodrigues em sessão solene a ser
Artigo 3º - Este Decreto
Boituva-SP, representada LEONARDO ROBERTO
N.º146/2022
previamente marcada pela
entrará em vigor na data de
Vieira
“Concede Título de
pelo desenho Sabesp ERBE
sua publicação, revogadas
FOLIM
Faço saber que a Câmara Mesa Diretora da Câmara.
Cidadã Iperoense”
8349/20, com as seguintes
“Concede Título de
as disposições em contrário.
Prefeito Municipal
Municipal Aprovou e eu Pro- Artigo 2º - As despesas
medidas e confrontações:
Cidadão Iperoense” mulgo o seguinte Decreto decorrentes deste Decreto Autoria: Luis Rodrigues
inicia ponto aqui designado Publicado nesta Secretaria
correrão por conta do orça- Moreira
Sala de Sessões “Grácio
Legislativo
“1”, localizado no alinha- em 22 de março de 2022. Autoria: Anderson Fer- Artigo 1º - Fica concedido o mento vigente, suplemenAntonio Vieira” 23 de
mento da Avenida Geraldo
nando de Almeida, Ange- Título de Cidadão Iperoense tadas se necessário.
março de 2022.
Faço saber que a Câmara
Antônio Andrade, na divisa LUCIO GONÇALVES DA lo Valário Sobrinho, Auri- ao Sr. Rodrigo Garcia pelos Artigo 3º - Este Decreto Municipal Aprovou e eu
com a propriedade de Vallio Reginaldo dos Santos, relevantes serviços prestados entrará em vigor na data Promulgo o seguinte De- Angelo Valário Sobrinho
SILVA FILHO
ter Félix, daí, segue pelo Secretário de Governo Ivania Aparecida Ricezi ao Município.
de sua publicação, revo- creto Legislativo
Presidente
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ATOS OFICIAIS
DECRETO LEGISLATIVO Artigo 3º - Este Decreto Senna Silva pelos relevan- DECRETO LEGISLATIVO
Sala de Sessões “Grácio DATA: 29.03.2022 - HORÁRIO:
N.º152/2022
entrará em vigor na data tes serviços prestados ao
N.º157/2022
Antonio Vieira” 23 de 09h30min
de sua publicação, revo- Município.
CARGO: AGENTE DE CONmarço de 2022.
“Concede Título de
gadas as disposições em Parágrafo Único – O
“Concede Título de
TROLE DE ENDEMIAS- ClasCidadão Iperoense”
contrário.
Diploma referente ao preCidadão Iperoense”
Angelo Valário Sobrinho sificados de nº 01º e 02º.
sente Título será entregue
Orientações:
Presidente
Autoria: Anderson Fernan- Sala de Sessões “Grácio em sessão solene a ser Autoria: Josimar Aparecido
1- O candidato deverá apredo de Almeida
Antonio Vieira” 23 de previamente marcada Ferreira
sentar cópias acompanhadas
Faço saber que a Câmara
março de 2022.
pela Mesa Diretora da Faço saber que a Câmara DECRETO LEGISLATIVO das vias originais da Carteira
Municipal Aprovou e eu
Câmara.
Municipal Aprovou e eu
de Identidade (RG) e Diploma
N.º159/2022
Promulgo o seguinte De- Angelo Valário Sobrinho Artigo 2º - As despesas Promulgo o seguinte Decreto
ou Certificado acompanhacreto Legislativo
Presidente
decorrentes deste Decre- Legislativo
do do respectivo Histórico
“Concede Título de
Artigo 1º - Fica conceto correrão por conta do Artigo 1º - Fica concedido o
Escolar no momento da atriCidadão Iperoense”
dido o Título de Cidadão
orçamento vigente, suple- Título de Cidadão Iperoense
buição;
Iperoense ao Sr Osvaldo DECRETO LEGISLATIVO mentadas se necessário. ao Sr. Marcelo Müzel pelos Autoria: Valéria Regina 2- A escolha do local de traMartins pelos relevantes
N.º154/2022
Artigo 3º - Este Decreto relevantes serviços prestados Matheus de Souza
balho se for o caso, poderá ser
serviços prestados ao Muentrará em vigor na data ao Município.
Faço saber que a Câmara efetivada por meio de procunicípio.
“Concede Título de
de sua publicação, revo- Parágrafo Único – O Diplo- Municipal Aprovou e eu ração mediante apresentação
Parágrafo Único – O DiCidadã Iperoense”
gadas as disposições em ma referente ao presente Promulgo o seguinte De- do respectivo instrumento de
ploma referente ao precontrário.
Título será entregue em ses- creto Legislativo
mandato com firma reconhesente Título será entregue Autoria: Ivania Aparecida
são solene a ser previamente Artigo 1º - Fica concedido cida acompanhado de cópias
em sessão solene a ser Ricezi Calixto
Sala de Sessões “Grácio marcada pela Mesa Diretora o Título de Cidadão Ipe- reprográficas do documento
previamente marcada pela Faço saber que a Câmara Antonio Vieira” 23 de da Câmara.
roense ao Sr. Carlos Frade de identidade do procurador
Mesa Diretora da Câmara. Municipal Aprovou e eu
março de 2022.
Artigo 2º - As despesas pelos relevantes serviços e do candidato, as quais não
Artigo 2º - As despesas Promulgo o seguinte Dedecorrentes deste Decreto prestados ao Município. serão devolvidas;
decorrentes deste Decreto creto Legislativo
Angelo Valário Sobrinho correrão por conta do orça- Parágrafo Único – O Di- 3- Os candidatos que forem
correrão por conta do orça- Artigo 1º - Fica concePresidente
mento vigente, suplementa- ploma referente ao pre- convocados e que, evenmento vigente, suplemen- dido o Título de Cidadã
das se necessário.
sente Título será entregue tualmente, ultrapassarem o
tadas se necessário.
Iperoense a Sr.ª. Andreia
Artigo 3º - Este Decreto em sessão solene a ser número de vagas somente
Artigo 3º - Este Decreto Sanches Leme pelos rele- DECRETO LEGISLATIVO entrará em vigor na data de previamente marcada pela farão jus à escolha no caso de
entrará em vigor na data vantes serviços prestados
N.º156/2022
sua publicação, revogadas Mesa Diretora da Câmara. não comparecimento ou de
de sua publicação, revo- ao Município.
as disposições em contrário. Artigo 2º - As despesas desistência dos que constagadas as disposições em Parágrafo Único – O Di“Concede Título de
decorrentes deste Decre- rem com melhor classificação.
contrário.
ploma referente ao pre- Cidadão Iperoense”
Sala de Sessões “Grácio to correrão por conta do Mais informações podem ser
sente Título será entregue
Antonio Vieira” 23 de março orçamento vigente, suple- obtidas diretamente na DiviSala de Sessões “Grácio em sessão solene a ser Autoria: Aurílio Reginaldo
de 2022.
mentadas se necessário. são de Recursos Humanos.
Antonio Vieira” 23 de previamente marcada pela dos Santos
Artigo 3º - Este Decreto
março de 2022.
Mesa Diretora da Câmara. Faço saber que a Câmara Angelo Valário Sobrinho entrará em vigor na data Iperó, 24 de março de 2022.
Artigo 2º - As despesas Municipal Aprovou e eu
Presidente
de sua publicação, revoAngelo Valário Sobrinho decorrentes deste Decre- Promulgo o seguinte DeDivisão de Recursos
gadas as disposições em
Presidente
to correrão por conta do creto Legislativo
Humanos
contrário.
orçamento vigente, suple- Artigo 1º - Fica conce- DECRETO LEGISLATIVO
mentadas se necessário. dido o Título de Cidadão
N.º158/2022
Secretaria de Saúde
Sala de Sessões “Grácio
DECRETO LEGISLATIVO Artigo 3º - Este Decreto Iperoense ao Sr. Roberto
Antonio Vieira” 23 de
N.º153/2022
entrará em vigor na data Almeida Oliveira pelos
“Concede Título de
março de 2022.
de sua publicação, revo- relevantes serviços presCidadão Iperoense”
“Concede Título de
gadas as disposições em tados ao Município.
Angelo Valário Sobrinho
Cidadão Iperoense”
contrário.
Parágrafo Único – O Autoria: Luis Fernando Paula
Presidente
Diploma referente ao pre- Leite
Autoria: Sebastião Francis- Sala de Sessões “Grácio sente Título será entregue Faço saber que a Câmara
co Correia
Antonio Vieira” 23 de em sessão solene a ser Municipal Aprovou e eu EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Faço saber que a Câmara
março de 2022.
previamente marcada Promulgo o seguinte Decreto CONCURSO PÚBLICO
Municipal Aprovou e eu
pela Mesa Diretora da Legislativo
Nº 02/2020
Promulgo o seguinte De- Angelo Valário Sobrinho Câmara.
Artigo 1º - Fica concedido o
creto Legislativo
Presidente
Artigo 2º - As despesas Título de Cidadão Iperoense A Prefeitura de Iperó, por
Artigo 1º - Fica concedecorrentes deste Decre- ao Sr. Claudir Poletto pelos meio da Divisão de Recurdido o Título de Cidadão
to correrão por conta do relevantes serviços prestados sos Humanos e da SecreIperoense ao Sr Ernando DECRETO LEGISLATIVO orçamento vigente, suple- ao Município.
taria de Saúde, CONVOCA
Machado Araújo pelos reN.º155/2022
mentadas se necessário. Parágrafo Único – O Diplo- os candidatos abaixo relevantes serviços prestados
Artigo 3º - Este Decreto ma referente ao presente lacionados para compaao Município.
“Concede Título de
entrará em vigor na data Título será entregue em ses- recimento às repartições
Parágrafo Único – O DiCidadã Iperoense”
de sua publicação, revo- são solene a ser previamente municipais para fins de
ploma referente ao pregadas as disposições em marcada pela Mesa Diretora provimento de CARGO EM
sente Título será entregue Autoria: Angelo Valário contrário.
da Câmara.
CARÁTER EFETIVO.
em sessão solene a ser Sobrinho
Artigo 2º - As despesas A convocação seguirá a
previamente marcada pela Faço saber que a Câmara Sala de Sessões “Grácio decorrentes deste Decreto ordem de classificação dos
Mesa Diretora da Câmara. Municipal Aprovou e eu Antonio Vieira” 23 de correrão por conta do orça- candidatos, nos termos do
Artigo 2º - As despesas Promulgo o seguinte Demarço de 2022.
mento vigente, suplementa- Edital de Concurso Público
decorrentes deste Decreto creto Legislativo
das se necessário.
n° 002/2020.
correrão por conta do orça- Artigo 1º - Fica conce- Angelo Valário Sobrinho Artigo 3º - Este Decreto LOCAL: Prefeitura de Iperómento vigente, suplemen- dido o Título de Cidadã
Presidente
entrará em vigor na data de Avenida Santa Cruz, 355tadas se necessário.
Iperoense a Sr.ª. Elisabeth
sua publicação, revogadas Jardim Santa Cruz– Iperóas disposições em contrário. -SP.
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DECRETO Nº 2.258,
DE 17 DE MARÇO DE 2022

§1º do art. 5º da Lei Municipal nº
950/2018, sendo que para a definição do valor considerar-se-á:
“Regulamenta a Lei Munici- I – pela apreensão de 01 (um)
pal nº 950, de 23 de agosto animal de médio porte: 35 (trinta
de 2018; revoga o Decreto nº e cinco) UFM’s;
1.897, de 03 de junho de 2019 II – pela apreensão de 01 (um)
e o Decreto nº 2.145, de 27 animal de grande porte: 50 (cinde abril de 2021; e dá outras quenta) UFM’s;
providências”
III – pela apreensão de 02 (dois)
a 04 (quatro) animais de médio
LEONARDO ROBERTO FOLIM, porte: 90 (noventa) UFM’s;
Prefeito do Município de Iperó, IV – pela apreensão de 02 (dois)
Estado de São Paulo, no uso de a 04 (quatro) animais de grande
suas atribuições legais,
porte: 125 (cento e vinte e cinco)
CONSIDERANDO a edição da Lei UFM’s;
Municipal nº 950, de 23 de agos- V – pela apreensão de 05 (cinco)
to de 2018 que “dispõe sobre a ou mais animais de médio porte:
apreensão, guarda e penalidades 200 (duzentos) UFM’s;
impostas nos casos de animais VI – pela apreensão de 05 (cinco)
de médio e grande porte soltos ou mais animais de grande porem vias e logradouros públicos te: 250 (duzentos e cinquenta)
no município de Iperó e dá UFM’s.
outras providências”, e a possi- §1º Os valores previstos nos
bilidade de regulamentação da Incisos de I a VI deste artigo
referida Lei, naquilo que couber, poderão ser alterados até o
por parte do Poder Executivo; limite legal, mediante decisão
CONSIDERANDO a necessidade fundamentada da autoridade,
de atualização da regulamen- conforme as peculiaridades
tação existente para a Lei nº do caso e, ainda, nos casos de
950/2018,
reincidência.
DECRETA:
§2º Para fins de liberação do
Art. 1º Para os fins deste Decre- animal, além do reconhecimento
to, consideram-se como animais da multa e respectivas taxas, o
de porte:
responsável deverá comprovar a
I – Grande: bovinos, equinos e posse do animal utilizando-se de
muares e os que lhes sejam equi- um dos meios abaixo elencados:
valentes em tamanho ou peso; I – Registro do animal;
II – Médio: suínos, caprinos e II – Carimbos de propriedade;
ovinos.
III – Registros fotográficos, auArt. 2º Os animais, soltos nas diovisuais e outros;
ruas e logradouros públicos ou IV – Proximidade do local de
em locais de livre acesso à po- apreensão com imóvel de sua
pulação, serão apreendidos pela posse e/ou propriedade; e
Guarda Civil Municipal de Iperó V – Outros meios que possam
mediante a lavratura de Auto de ser considerados idôneos.
Apreensão, em conformidade §3º Para a retirada do animal, o
com Anexo I deste Decreto.
responsável deverá comparecer
Art. 3º Consideradas as despe- à Guarda Municipal munido da
sas decorrentes do transporte, comprovação de posse, confordiária e alimentação dos animais me descrito no parágrafo anteapreendidos, na forma prevista rior, e preencher o formulário
no §2º, art. 4º da Lei Municipal de Declaração de Propriedade
nº 950/2018, ficam fixados os do Animal – DPA constante do
preços na forma que segue:
Anexo II deste Decreto, assuI – Para o transporte do animal mindo toda a responsabilidade
do local de apreensão até o local sobre sua posse e propriedade.
destinado à sua guarda tempo- Art. 5º Com a apresentação dos
rária: 20 (vinte) Unidades Fiscais documentos exigidos no artigo
do Município – UFM’s;
anterior e em seus respectivos §§,
II – Para a diária de estadia do o requerente receberá a Autorianimal apreendido no local des- zação para Emissão de Guia de
tinado à sua guarda temporária: Pagamento (A.E.G.P.), conforme
10 (dez) Unidades Fiscais do Anexo III deste Decreto, para o
Município – UFM’s.
pagamento de todos os valores
Art. 4º Sem prejuízo das taxas devidos ao Município.
previstas no art. 3º deste Decreto, §1º Em posse da A.E.G.P., o respara a retirada do animal deverá ponsável deverá se dirigir até a
ser realizado o pagamento da Divisão de Tributos, Arrecadação,
multa de apreensão, respeitado Dívida Ativa e Fiscalização, para
o limite de até 500 (quinhentas) que seja emitida a Guia de PaUFM’s, conforme disposto no gamento da multa e das taxas
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ATOS OFICIAIS
devidas.
§2º Após a confirmação do recolhimento da multa e das respectivas taxas, por
meio da guia de arrecadação prevista
no parágrafo anterior, o requerente
receberá a Autorização para Liberação
de Animal Apreendido (A.L.A.A.), conforme Anexo IV deste Decreto, sendo
imprescindível sua apresentação ao
responsável pelo local de guarda para
a liberação do(s) animal(is).
Art. 6º Com o pagamento da multa
e respectivas taxas e a A.L.A.A., o responsável terá o prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas para a retirada
do(s) animal(is).
Parágrafo único. Decorrido o prazo
fixado no caput, a A.L.A.A. perderá
sua eficácia e novas taxas poderão ser
exigidas para fins de liberação do(s)
animal(is).
Art. 7º Decorridos 10 (dez) dias da
apreensão do animal, sem a manifestação de eventuais responsáveis, o
animal será considerado abandonado e
poderá ser doado ou alienado, conforme autoriza o art. 8º da Lei Municipal
nº 950/2018.
§1º Na hipótese de doação de animais
sadios, dar-se-á preferência a entidades
assistenciais, filantrópicas ou outras
existentes no Município, devendo o responsável destas comparecer à Guarda
Civil Municipal para formalização do
pedido e preenchimento do Termo de
Doação à Entidade Assistencial ou Filantrópica (T.D.A.F.), conforme Anexo V.
§2º O representante da entidade assistencial ou filantrópica de que trata
o parágrafo anterior deverá se dirigir
à Divisão de Tributos, Arrecadação,
Dívida Ativa e Fiscalização, munido do
T.D.A.F., para a expedição do A.L.A.A.
§3º No caso de alienação do animal
apreendido, os recursos obtidos serão revertidos, obrigatoriamente, à
cobertura das despesas de apreensão
e guarda do animal, decorrentes da
aplicação da Lei Municipal nº 950/2018.
Art. 8º As despesas decorrentes do
presente Decreto correrão por conta
dos recursos próprios a ela destinados.
Art. 9º Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.897, de 03 de junho
de 2019 e o Decreto nº 2.145, de 27 de
abril de 2021.
PREFEITURA DE IPERÓ, 17 DE MARÇO
DE 2022.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
Publicado nesta Secretaria, em 17 de
março de 2022.
LUCIO GONÇALVES DA SILVA FILHO
Secretário de Governo
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IPERÓ 57 ANOS

Ato Cívico que marca Aniversário
de Iperó reúne as principais
autoridades do município
Em celebração ao aniversário de 57 anos da cidade, a Prefeitura de Iperó
realizou um ato cívico, na
última segunda-feira, no
Paço Municipal, com a
presença do prefeito Leonardo Folim, do vice-prefeito Neno Domingues, de
secretários, de vereadores,
das autoridades regionais
e municipais, além de deputados parceiros.
Foram feitas homenagens
às forças policiais do município (BAEP, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal) pelo ótimo trabalho
feito à população, acompanhado das apresentações musicais da Banda
Marcial de Iperó e da Banda Regimental de Música
da Polícia Militar do CPI
7, da cidade de Sorocaba,
ao comando do Maestro Sargento Fabiano.
Na ação, o prefeito Leonardo, e o vice-prefeito Neno,
assinaram liberações para

o município, como a contratação de 16 novos GCMs e a
construção e a reforma de
praças na cidade.
“Iperó tem muitos motivos
para comemorar, não só
pelo aniversário, mas também pelos grandes avanços
e pelo excelente momento
que vive. São diversas obras
acontecendo, conforme o
cronograma que apresentamos no início da nossa
gestão, e muitas outras em
planejamento. Quero agradecer a parceria da Câmara
Municipal, do nosso vice-prefeito, de todas as autoridades
da região e os deputados.
Sabemos que não fazemos
nada sozinhos, cada servidor
municipal e cada morador,
tem sua parcela nessa Iperó
que estamos construindo. O
maior presente que a cidade
pode ter é o seu crescimento
organizado, se preparando
para um futuro sempre melhor”, comentou o prefeito
Leonardo Folim. ■

PÁGINA 7 - ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

JORNAL DE IPERÓ - 25.03.2022

#PREFEITURADEIPERÓ

SAÚDE

SAÚDE

Programa Zerando Filas
marca mais de 200 exames
no Polo Cultural
O programa “Zerando
Filas”, uma iniciativa da
Prefeitura de Iperó iniciada em agosto de 2021, que
visa dar andamento aos
exames médicos aguardados há anos por munícipes, encaminhou mais
de 200 pessoas ao Polo
Cultural nesta terça-feira,
22. Na ocasião, os munícipes que aguardavam
exames há anos, voltaram
para casa já com seu exame e transporte agendados. Os doze exames mais
antigos foram entregues
pelas autoridades presentes, e o restante em formato de filas conforme a
especialidade aguardada
para exame.
O programa teve um investimento de cerca de
R$ 700 mil. Devido à pandemia de covid-19, muitas
consultas e exames precisaram ser cancelados.
Todos os exames que estavam em fila de espera
até o mês de agosto de
2021, estão zerados. No
ano de 2021, aproximadamente 7 mil exames
foram agendados, entre
eles estão: Ressonância,
Colonoscopia, Urografia
Excretora, Endoscopia,
Ecocardiograma e Mamografia.
Sueli Aquino de Oliveira,
paciente que aguarda-

va há 2 anos para realizar o
exame de Endoscopia, comentou sobre a importância
do programa. “Eu só tenho
que agradecer e parabenizar o prefeito e toda a sua
equipe pela iniciativa, isso
é muito importante para
população. Vai ajudar não
só a minha saúde, como
a de todas as pessoas que
passaram anos esperando
seus pedidos de exames
serem atendidos, principalmente os mais idosos. Estou
muito feliz por ver a saúde
de Iperó avançando tanto
e benef iciando a todos”.
O prefeito de Iperó, Leonardo
Folim, que esteve presente
no mutirão de agendamentos de exames realizados
nesta terça, frisa que a saúde
é a prioridade do município,
destacando sempre o planejamento e organização.
“A saúde sempre foi a nossa
prioridade. Com a pandemia,
muitos exames acabaram
ficando em uma fila de espera, e a nossa missão era,
e é, zerar essa fila, por isso
criamos o programa. Nós
vamos atrás, vamos comprar
esses exames e vamos zerar
filas. Inclusive, já estamos
alinhando com a Secretaria
de Saúde para inserirmos as
cirurgias nesse programa.
Muito está por vir para a nossa cidade. Estamos trabalhando incansavelmente!”.! ■

A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Influenza
2022 terá início nesta
segunda-feira, para os idosos
de 80 anos ou mais.
Caso o munícipe tenha
se vacinado contra a Covid-19, é necessário aguardar um intervalo de 14
dias. A vacinação contra a
Influenza é indispensável,
já que se trata de uma
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doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode
levar ao agravamento e ao
óbito.
Confira os locais, horários,
documentos necessários e
não deixe de vacinar! ■

