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#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1.077, DE 19
DE ABRIL DE 2022.

da na cidade de Iperó, a Rua tão.’’ Cadastrada na Prefei- LEONARDO ROBERTO nação Dois (02) ; defletindo disposições em contrário. causa animal.
Endócles José de Almeida, tura Municipal sob a sigla
FOLIM
à direita, seguem em direAr t. 4º. A Campanha
Bairro George Oetterer, de nº 09,0069,0120,00
Prefeito Municipal
ção ao vértice M4 de coor- PREFEITURA DE IPERÓ, EM “ABRIL LARANJA” terá por
“Dispõe sobre a desafe- matricula 10.774, no Regis- f) UM TERRENO, parte
denadas (N= 7404211.023 19 DE ABRIL DE 2022. finalidade, esclarecer a
tação de bens públicos tro de Imóveis de Boituva, da matrícula 10.694 do Publicado nesta Secretaria e E= 238820.581), no
população quanto a impassando a integrar o rol de Cadastro Municipal de Cartório de Registro de em 19 de abril de 2022. azimute 246º51’59”, em LEONARDO ROBERTO portância de dar apoio e
de bens dominiais, e dá número 09.0070.0191.00; Imóveis de Boituva, com
uma distância de 74,24m
FOLIM
ênfase dessa prevenção
outras providências”
com 2.500,00 m²;
área de 10.787,65m² (dez LUCIO GONÇALVES DA (setenta e quatro metros
Prefeito Municipal
contra a crueldade contra
d) Uma Gleba de terras, de- mil, setecentos e oitenta
SILVA FILHO
e vinte e quatro centímeos animais.
LEONARDO ROBERTO FO- nominada “Gleba D”, situada e sete metros e sessenta e Secretário de Governo tros), defletindo a direita, Publicado nesta Secretaria Art. 5º. As despesas com a
LIM, Prefeito do Município na cidade de Iperó, a Rua cinco decímetros quadrasegue em direção ao vér- em 19 de abril de 2022. execução da presente Lei,
de Iperó, Estado de São Endócles José de Almeida, dos), situado na cidade de
tice M5 de coordenadas
ocorrerá por conta da verba
Paulo, no uso de suas atri- Bairro George Oetterer, de Iperó, desta Comarca, no LEI Nº 1.078, DE 19 DE (N= 7404195.785 e E= LUCIO GONÇALVES DA orçamentária própria, subuições legais, FAZ SABER matricula 10.775, no Regis- Bairro de George Oetterer,
ABRIL DE 2022.
238783.560), no azimute
SILVA FILHO
plementadas se necessário.
QUE A CÂMARA MUNI- tro de Imóveis de Boituva, com a seguinte descrição:
247º37’37”, em uma dis- Secretário de Governo Art. 6º. Esta Lei entra em
CIPAL APROVOU E ELE de Cadastro Municipal de “inicia-se num ponto co- “Dispõe sobre a desafetação tância de 40,03m (quarenta
vigor na data de sua publiSANCIONA E PROMULGA número 09.0070.0251.00; mum a 63,43m (sessenta de bem público destinado a metros e três centímecação, revogadas as dispoA SEGUINTE LEI:
com 966,39 m².
e três metros e quarenta regularização de loteamen- tros), confrontando com LEI Nº 1.079, DE 19 DE sições em contrário.
Art. 1º. Ficam desafetados e) Uma Gleba de Terras, re- e três centímetros) da Rua to, passando a integrar o o vértice M3 ao vértice
ABRIL DE 2022.
do rol de bens públicos, presentado na matrícula nº Projetada, vértice formado rol de bens dominiais, e dá M5 com propriedade de
PREFEITURA DE IPERÓ, EM
passando a integrar o rol 10.693, do Cartório de Regis- pela gleba em questão
outras providências”
Espólio de George Au- “Fica instituída a Campanha 19 DE ABRIL DE 2022.
dos bens dominiais do Mu- tro de Imóveis de Boituva/ com o remanescente de
gusto Nascimento Oet- “abril Laranja” no calendánicípio de Iperó os imóveis SP, com área de 7.786,50 m2 propriedade de Maria Apa- LEONARDO ROBERTO FO- terer; defletindo à direita, rio do Município de Iperó LEONARDO ROBERTO
abaixo descritos e caracte- (sete mil, duzentos e oitenta recida Monteiro Oetterer, LIM, Prefeito do Município seguem em direção ao e dá outras providências”
FOLIM
rizados, a saber:
e seis metros e cinquenta que com esta segue com de Iperó, Estado de São Pau- vértice M6 de coordenaPrefeito Municipal
“a) UM TERRENO, com área decímetros quadrados), si- azimute de 327º51’06” lo, no uso de suas atribuições das (N= 7404251.165 e E= Autoria: Angelo Valário Sode 2.728,46 m² (dois mil tuada na cidade de Iperó, e distância de 114,89m legais, FAZ SABER QUE A C 238761.393), no azimute brinho e Aurílio Reginaldo Publicado nesta Secretaria
setecentos e vinte e oito desta Comarca, no Bairro (cento e quatorze metros MARA MUNICIPAL APRO- 338º11’06”, em uma distân- dos Santos
em 19 de abril de 2022.
metros quadrados e qua- de George Oetterer, com e oitenta e nove centíme- VOU E ELE SANCIONA E cia de 59,65m (cinquenta Ref.: Projeto de Lei do Legisrenta e seis centímetros), a seguinte descrição: ini- tros); deflete a direita e PROMULGA A SEGUINTE LEI: e nove metros e sessenta lativo 010/22.
LUCIO GONÇALVES DA
situado na cidade de Iperó, cia-se num ponto comum segue confrontando com Art. 1º. Fica desafetado e cinco centímetros), con- LEONARDO ROBERTO FOSILVA FILHO
desta Comarca, no Bairro a 178,32m (cento e trinta propriedade de Maria Apa- do rol de bens públicos frontando com a Creche Al- LIM, Prefeito do Município Secretário de Governo
de George Oetterer, com e oito metros e trinta e recida Monteiro Oetterer, destinados a regularização mirante Schieck; defletindo de Iperó, Estado de São Paua seguinte descrição: parte dois centímetros) da Rua com azimute de 54º33’12” de loteamento, passando à direita, segue em direção lo, no uso de suas atribuições
da rua projetada de quem Projetada, vértice forma- e distância de 91,08m (no- a integrar o rol dos bens ao vértice M7 de coorde- legais, FAZ SABER QUE A C
vem pelo acesso onde se do pela gleba em questão venta e um metros e oito dominiais do Município de nadas (N=7404267.566 e MARA MUNICIPAL APRO- DECRETO Nº 2.270, DE
vê do lado direito a Escola com o remanescente de centímetros); deflete a di- Iperó o imóvel abaixo des- E= 238800.527), no azimute VOU E ELE SANCIONA E 20 DE ABRIL DE 2.022.
Municipal Marinheiro Mariz propriedade de Maria Apare- reita e segue confrontando crito e caracterizado, a saber: 67º15’42”, em um distância PROMULGA A SEGUINTE LEI:
e Barros e do lado esquer- cida Monteiro Oetterer, que com a faixa não edificante “ÁREA DENOMINADA QUA- de 42,43m (quarenta e dois Art. 1º. Fica instituída, no “Decreta Luto Oficial no
do a E.E. Estação George com esta segue de direita paralela com a Estrada de DRA “M”, situada na cidade metros e quarenta e três município de Iperó, a cam- Município de Iperó, em
Oetterer, olha para frente e segue confrontando- Ferro de propriedade da de Iperó, desta Comarca, centímetros); defletindo à panha Abril laranja, que tem virtude do falecimento
do imóvel, onde se tem 14 -se com propriedade da Fepasa S.A. com azimute com as seguintes medidas, direita, segue em direção como intuito a prevenção da de BENILDO SANTOS
m frente, do lado direito Fepasa S.A., com azimu- de 147º51’06” e distância divisas e confrontações: ao vértice M1 de coorde- crueldade contra os animais,
RIBEIRO”
segue até aos fundos com te de 327º51’06” e dis- de 122,39m (cento e vinte começa no vértice M1, com nadas (N= 7404290.426 e a ser celebrada anualmente,
194,89 m confrontando tância de 80,00 (oitenta e dois metros e trinta e coordenadas UTM – Córre- E= 238859.715), no azimute durante o mês de abril, com LEONARDO ROBERTO FOcom as Matriculas de n.º metros), deflete à direita nove centímetros); deflete go Alegre – FUSO 23 – MC 68º52’56”, em uma distân- finalidade de sensibilizar LIM, Prefeito do Município
10.694 e 10.693, com mes- e segue confrontando- a direita e segue com 45º (N= 7404290.426 e E= cia de 63,45m (sessenta e a população à relevância de Iperó, Estado de São
ma medida do lado esquer- -se com propriedade da azimute de 239º16’27” e 238859.715), de onde segue três metros e quarenta e dessa campanha contra Paulo, no uso de suas atrido confrontando com a E.E. Fepasa S.A., com azimu- distância de 90,96m (no- em direção ao vértice M2 de cinco centímetros), con- a crueldade, abandono e buições legais,
Estação George Oetterer e te de 54º33’12”, e distan- venta metros e noventa e coordenadas (N= 7404285- frontando do vértice M6 ao maus tratos aos animais. CONSIDERANDO o faleMatriculas 10.773; 10774 te de 91,08m (noventa e seis centímetros), confron- 205 e E= 238871.215), com vértice M1 com a Avenida Art. 2º. O abril Laranja, de- cimento do ex-vereador,
e 10.775. , e nos fundos um meros e oito centíme- tando com o remanescente um raio de 8,85m (oito Cecy Monteiro; fechando verá constar no calendário senhor BENILDO SANTOS
encerrado a área com 14 tros); deflete à direita e se- da área até o ponto de metros e oitenta e cinco uma área de 6.742,95m² oficial do município de Iperó. RIBEIRO, ocorrido nesta
m, fazendo divisa com a gue confrontando com a partida, encerrando o pe- centímetros), e desenvolvi- (seis mil, setecentos e qua- Art. 3º. A promoção dos data;
propriedade Fepasa S.A. faixa não edificante pa- rímetro.”
mento de curva de 14,06m renta e dois metros e no- eventos comemorativos CONSIDERANDO todo o
b) Uma Gleba de terras, de- ralela com a Estrada de Art. 2º. As despesas de- (quatorze metros e seis venta e cinco decímetros “ABRIL LARANJA”, terá como trabalho dedicado à conominada “Gleba A”, situa- Ferro de propriedade da correntes da execução da centímetros); defletindo à quadrados). Cadastrado na objetivo de proporcionar munidade iperoense no
da na cidade de Iperó, a Rua Fepasa S.A. com azimute presente Lei correrão por direita, segue em direção Prefeitura Municipal sob a palestras para as crianças decorrer de sua vida como
Endócles José de Almeida, de 147º51’06” e distância conta de dotações orça- ao vértice M3 de coorde- sigla nº 09.0071.9940.00” e adolescentes nas escolas, agente político e, principalBairro George Oetterer, de de 80,00m (oitenta metros); mentárias próprias.
nadas (N= 7404240.190 e Art. 2º. As despesas de- essas ações poderão ser mente, como cidadão;
matricula 10.773, no Regis- deflete novamente à direita Art. 3º. Esta Lei entra em E= 238888.850), no azimute correntes da execução da realizadas para estabelecer CONSIDERANDO o constro de Imóveis de Boituva, e segue confrontando-se vigor na data de sua pu- 158º36’24”, em uma distân- presente Lei correrão por uma campanha de castra- ternamento da comunide Cadastro Municipal de com propriedade de Maria blicação, revogando as cia de 48,35m (quarenta e conta de dotações orça- ção para os animais de rua dade iperoense e o sentinúmero 09.0070.0141.00; Aparecida Monteiro Oette- disposições em contrário. oito metros e trinta e cinco mentárias próprias.
e animais da população de mento de saudade, dor e
com 2.947,00 m²
rer 91,10m (noventa e um
centímetros), confrontando Art. 3º. Esta Lei entra em baixa renda, também para solidariedade pela perda
c) Uma Gleba de terras, de- metros e dez centímetros), PREFEITURA DE IPERÓ, EM com o vértice M1 ao vértice vigor na data de sua pu- homenagear as pessoas do deste cidadão; e
nominada “Gleba C”, situa- encerrando a área em ques- 19 DE ABRIL DE 2022. M3 com a Rua Sem Denomi- blicação, revogando as nosso município que lutam CONSIDERANDO que é de-
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ATOS OFICIAIS
ver do Poder Público prestar de funcionários da Câ- ( ) Não
justas homenagens àqueles mara Municipal de Iperó 6. O (a) servidor (a), no
que contribuíram para o atendem aos requisitos interstício de 01 (um) ano,
bem estar da coletividade, constantes do artigo 24 e somou 18 (dezoito) horas de
com sua dedicação, seu suas posteriores alterações, atrasos? ( ) Sim ( ) Não
trabalho e sua dedicação; a fim de que façam jus à 7. O (a) servidor (a) atingiu
DECRETA:
mudança de padrão, que o último nível da tabela corArt. 1º. Fica decretado, no importará numa retribuição respondente à classe que se
Município de Iperó, Luto pecuniária de 5% (cinco enquadra? ( ) Sim ( ) Não
Oficial por 03 (três) dias, por cento), incidente sobre 8. O (a) servidor (a) é inativo
contados a partir desta data, o vencimento do atual e/ou pensionista? ( ) Sim
em sinal do pesar pelo fa- padrão em que o servidor ( ) Não
lecimento do Sr. BENILDO se encontrar. A Comissão 9. O (a) servidor (a) está em
SANTOS RIBEIRO, que, em utilizar-se-á de questio- estágio probatório? ( ) Sim
vida, prestou inestimáveis nário, confeccionado nos ( ) Não
serviços à comunidade ipe- termos do artigo 24 da Lei Nos termos do artigo 24 da
roense.
Complementar nº 78, de Lei Complementar nº 78, de
Art. 2º. Durante o período 22 de fevereiro de 2013 e 22 de fevereiro de 2013, perde luto oficial determinado suas posteriores alterações, derá o direito à progressão o
neste decreto, a bandeira constante do Anexo da pre- (a) servidor (a) que não cummunicipal ficará hasteada a sente Portaria para realizar prir quaisquer dos itens de
meio mastro.
as avaliações.
nº 1 ao 6 ou que obtiver resArt. 3º. Este Decreto enposta afirmativa em quaistrará em vigor na presen- ANEXO - RELATÓRIO quer dos itens do nº 7 ao 9.
te data, com a publicação DE AVALIAÇÃO PARA Procedida à avaliação a Cosimultânea no site oficial
PROGRESSÃO
missão de Desenvolvimento
do município, devendo ser
FUNCIONAL
Funcional promove o encaenviada cópia deste à família NOME DO SERVIDOR: minhamento deste relatório
enlutada.
CARGO E REFERÊNCIA: ao Presidente da Câmara
PORTARIA DE
para conhecimento, após, ao
PREFEITURA DE IPERÓ, EM
NOMEAÇÃO:
Departamento de Recursos
20 DE ABRIL DE 2022.
DATA DE ADMISSÃO: Humanos para confecção
de Portaria e inclusão na
LEONARDO ROBERTO O presente relatório con- folha de pagamento, em
FOLIM
feccionado e preenchido caso de atendimento de
Prefeito Municipal
nos termos da Lei Com- todos os requisitos. Iperó,
plementar n.º 78, de 22 de ______________ 2022. - Angelo
Publicado nesta Secretaria, fevereiro de 2013, e suas Valário Sobrinho – Presidenem 20 de Abril de 2022. posteriores alterações e te. Daniel Santos Gomes,
instituído através da Por- Jaqueline Leandro da Mota
LÚCIO GONÇALVES DA taria do Poder Legislativo Medeiros e Rosemeire AleiSILVA FILHO
nº __ de 2022, tem por xo (Comissão)
Secretário de Governo finalidade avaliar se o(a) Parecer Final ( )Favorável
servidor(a) acima qualifica- ( )Desfavorável
do faz jus à progressão fun- Portaria Nº 026/22 – Fica
PORTARIA DO PODER cional, com a consequente suspenso, integralmente
LEGISLATIVO MUNICIPAL mudança do padrão em o expediente na Câmara
que está inserido.
Municipal de Iperó no dia
Portaria Nº 025/22 – Fica 1. O (a) servidor (a) perten- 22/04/2022 em virtude do
constituída, nos termos ce ao quadro de servidores feriado do dia de Tiradentes.
do artigo 25 da Lei Com- efetivos da Câmara Munici- Portaria Nº 027/22 – Fica
plementar n.º 078, de 22 pal de Iperó há no mínimo antecipado para o dia
de fevereiro de 2013, com 03 (três) anos? (
) Sim 20/04/2022 o pagamento,
redação alterada pela Lei ( ) Não
referente ao mês de abril
Complementar n.º 94, de 17 2. O (a) servidor (a), no de 2022, dos funcionários
de abril de 2014, a Comissão interstício de 01 (um) ano, e vereadores deste Poder
de Desenvolvimento Fun- sofreu 03 (três) penalidades Legislativo, em virtude das
cional, que será composta de advertência? (
) Sim Feriado e da suspensão do
dos seguintes membros: ( ) Não
Expediente do Feriado de
I – Daniel Santos Gomes, 3. O (a) servidor (a), no Tiradentes.
RG nº 28.438.839-7, car- interstício de 01 (um) ano, Portaria Nº 028/22 – Congo: Chefe de Gabinete da sofreu 02 (duas) penas de cede férias ao funcionário
Presidência; II – Jaqueline suspensão disciplinar? ( ) Paulo Henrique de Araujo,
Leandro da Mota Medeiros, Sim ( ) Não
RG: 44.001.575-3 (AssistenRG nº 42.894.980-0, cargo: 4. O (a) servidor (a), no te Administrativo ll), refeAssistente Administrativo interstício de 01 (um) ano, rência “G”, no período de
I; III – Rosemeire Aleixo, teve 06 (seis) faltas injustifi- 25/04/2022 à 04/05/2022,
RG nº 19.460.457-3, cargo: cadas ao serviço? ( ) Sim sendo 1/3 (um terço) converContador/Tesoureiro. Com- ( ) Não
tido em abono pecuniário.
pete à Comissão constituída 5. O (a) servidor (a), no Portaria Nº 029/22 – Conno artigo anterior verificar interstício de 01 (um) ano, ceder férias a funcionária
se os servidores efetivos teve 12 (doze) faltas justifi- Gecilda Eugenia de Oliveipertencentes ao quadro cadas ao serviço? ( ) Sim ra Pinto, RG: 19.937.551-3

(Recepcionista), referên- blicada e registrada nesta
cia “C-2”, no período de secretaria em 30 de março
09/05/2022 a 07/06/2022. de 2022.
Portaria Nº 030/22 – Con- Po r t a r i a s n . º s 0 2 6 a
cede ao servidor Lucas Avei- 033/2022 - Publicadas e
ro Lima, RG: 48.590.157-2 registradas nesta secretaria
(Advogado), referência/ em 19 de abril de 2022.
padrão “L-1”, a elevação do Portaria n.º 034/2022 padrão salarial para “L-2”, Publicada e registrada nesta
por ter cumprido os requi- secretaria em 20 de março
sitos constantes do artigo de 2022.
24 da Lei Complementar nº
78, 22 de fevereiro de 2013,
constatado pela Comissão
ANGELO VALÁRIO
de Desenvolvimento FunSOBRINHO
cional, que emitiu relatório
Presidente
favorável.
Portaria Nº 031/22 – Concede à servidora Marileia
Rosa Garcia de Barros, RG:
44.667.467-9 (Almoxarife)
referência/ padrão “E - 1”,
a elevação do padrão salarial para “E - 2”, por ter
cumprido os requisitos
constantes do artigo 24 da
Lei Complementar nº 78,
22 de fevereiro de 2013,
constatado pela Comissão
de Desenvolvimento Funcional, que emitiu relatório
favorável.
Portaria Nº 032/22 – Concede à servidora Rosimeire
Aleixo, RG: 19.460.4573 (Contador/Tesoureiro),
referência/ padrão “J-2”,
a elevação do padrão salarial para “J-3”, por ter
cumprido os requisitos
constantes do artigo 24 da
Lei Complementar nº 78,
22 de fevereiro de 2013,
constatado pela Comissão
de Desenvolvimento Funcional, que emitiu relatório
favorável.
Portaria Nº 033/22 – Concede à servidora Thais Thame Tomaz, RG: 40.052.3310 (Técnico Legislativo) referência/ padrão “I - 3”, a
elevação do padrão salarial para “I - 4”, por ter
cumprido os requisitos
constantes do artigo 24 da
Lei Complementar nº 78,
22 de fevereiro de 2013,
constatado pela Comissão
de Desenvolvimento Funcional, que emitiu relatório
favorável.
Portaria Nº 034/22 – Fica
declarado Luto Oficial no
âmbito do Poder Legislativo de 03 dias a partir de
20 do mês em curso, pelo
falecimento do Ex-Vereador, Senhor Benildo Santos
Ribeiro, em sinal de irreparável perda e de respeito
pela memória do falecido.
Portaria n.º 025/2022 - Pu-
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