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ATOS OFICIAIS
LEI COMPLEMENTAR Art. 3º. Esta Lei entra em dalha de Mérito Manoel de em quaisquer impressos III – integrado missões, altura;
roridade;
Nº 190, DE 14 DE JUNHO vigor na data de sua publi- Lima”, “Medalha de Mérito pessoais.
comitivas e equipes repre- III – barreta: trinta e cincoIII – prestado serviços releDE 2022.
cação, revogadas as dispo- Zilda Souto da Silva, “Me- Art. 3º. A Comenda será sentando oficialmente o milímetros de largura porvantes às mulheres iperoendalha de Mérito Carmosina constituída na forma de Município;
sições em contrário.
dez milímetros de altura,ses; ou
“Altera os artigos 88 e 89,
Assumpção Mioni” e “Me- esplendor fundido em liga IV – prestado serviços re- preferencialmente, reco-IV – apoiado o Município de
da Lei Municipal nº 19, de PREFEITURA DE IPERÓ, EM dalha de Mérito Durvalino metálica escolhido pela Se- levantes à sociedade ipe- berta com a mesma fita daIperó no cumprimento de
29 de maio de 1992, para 14 DE JUNHO DE 2022. Prestes”.
cretaria da Cultura, conten- roense; ou
medalha;
suas funções constitucionais
conceder Licença PaterniParágrafo único. Para do em seu centro do anverso V – apoiado o Município IV – botão de lapela: botãode defesa das mulheres.
dade aos servidores públicos LEONARDO ROBERTO efeito desta Lei, o termo o brasão do Município de de Iperó no cumprimento circular com dez milímetrosParágrafo único. A concesmunicipais no prazo de 15
“Liderança do Executivo Iperó e, no verso, na parte de suas funções constitu- de diâmetro, preferencial-são da honraria dependerá
FOLIM
(quinze) dias e dá outras
Municipal” se refere à Pre- superior, a descrição “PRE- cionais.
Prefeito Municipal
mente, recoberto com ada indicação do ato meriprovidências”.
feita ou ao Prefeito que FEITURA MUNICIPAL DE Parágrafo único. A con- mesma fita da medalha; e tório específico no Decreto
Publicado nesta Secretaria esteja à frente do Município IPERÓ”; no centro, o ano de cessão da honraria de- V – insígnia de bandeira: me-Executivo de outorga.
LEONARDO ROBERTO FO- em 14 de junho de 2022. de Iperó.
concessão da honraria; e, na penderá da indicação do dalha pendente de suporteArt. 12. A Medalha obedecerá
LIM, Prefeito do Município
Capítulo I - Da Comen- parte inferior: “COMENDA ato meritório específico próprio, confeccionado emàs seguintes especificações:
de Iperó, Estado de Sã
da de Mérito Francisco FRANCISCO ADOLPHO DE no Decreto Executivo de tecido (seda ou gorgorãoI – deverá ser dourada, preLUCIO GONÇALVES
Paulo, no uso de suas atriAdolpho de Varnhagen VARNHAGEN”, e será usada outorga.
DA SILVA FILHO
de seda achamalotada), nasferencialmente em forma
buições legais, FAZ SABER Secretário de Governo Art. 2º. A Comenda de pendente de uma fita acha- Art. 7º. A Medalha obe- mesmas cores da fita dacircular, contendo as seguinQUE A CÂMARA MUNIMérito “Francisco Adolpho malotada em duas linhas decerá às seguintes espe- medalha.
tes especificações:
CIPAL APROVOU E ELE
de Varnhagen” destina-se alternadas, de igual largura, cificações:
Art. 8º. A concessão da Me-a) anverso: ao fundo, haSANCIONA E PROMULGA
a agraciar personalidades nas cores verde e branca I – deverá ser dourada, dalha far-se-á por Decretoverá um desenho estilizado
LEI Nº 1.087,
A SEGUINTE LEI:
DE 15 DE JUNHO DE 2022. civis, militares, nacionais e (cores símbolos de Iperó). preferencialmente em for- da Liderança do Executivoescolhido pela Secretaria
Art. 1º. Os dispositivos a
estrangeiras, que tenham: Art. 4º. Em conjunto com a ma circular, contendo as Municipal, por si ou median-Municipal de Cultura; na
seguir enumerados da Lei “Autoriza a criação, no âm- I – contribuído para o de- Comenda, será entregue um seguintes especificações: te aprovação de propostaparte superior, a logomarMunicipal nº 19, de 29 de bito do Poder Executivo Mu- senvolvimento do Municí- diploma e uma roseta para a) anverso: ao fundo, ha- formalizada pelas seguintesca do Município de Iperó;
maio de 1992, que “Dis- nicipal, da “Comenda de pio de Iperó;
uso na botoeira da lapela verá um desenho estilizado autoridades:
circundando a medalha, na
ciplina o Regime Jurídico Mérito Francisco Adolpho de II – participado de projetos do traje civil, na cor verde, escolhido pela Secretaria I – Secretários Municipais; parte superior, da esquerda
dos Funcionários Públicos Varnhagen”; da “Medalha da e iniciativas de natureza branca e azul, com brasão Municipal de Cultura; na II – Comandante da Guardapara a direita, a legenda:
do Município de Iperó”, Grã-Cruz de Ipanema”; da social voltadas à inclu- do Município de Iperó.
parte superior, a logomar- Municipal;
“PREFEITURA MUNICIPAL DE
passam a ter a seguinte “Medalha de Mérito Laura Al- são, paridade, igualdade e Art. 5º. A Comenda deverá ca do Município de Iperó; III – Chefes de departa-IPERÓ”, e na parte inferior,
redação:
ves de Moura”; da “Medalha pertencimento de grupos ser concedida através de De- circundando a medalha, na mentos;
da esquerda para a direita, a
“ARTIGO 88 – Ao funcioná- de Mérito Aparecido Américo vulneráveis, incluindo, mas creto do Executivo Munici- parte superior, da esquerda IV – Diretores escolares; legenda “MEDALHA LAURA
rio será concedida licença de Paula”; da “Medalha de não se limitando à popu- pal, sempre que a Liderança para a direita, a legenda: V – Vereadores.
ALVES DE MOURA”;
paternidade de 15 (quinze) Mérito Eugênio Del Vigna lação afrodescendente, do Executivo entender pelo “PREFEITURA MUNICIPAL Art. 9º. As propostas de-b) verso: circundando a
dias contados da data do Filho”; da “Medalha de Mérito pessoas com deficiência, merecimento do cidadão a DE IPERÓ”, e na parte infe- verão ser entregues nomedalha, haverá um denascimento de seu filho, José Valdeci da Silva”; da grupos LGBTQIA+, idosos, ser contemplado.
rior, da esquerda para a di- Gabinete da Liderança dosenho estilizado escolhido
sem prejuízo de sua remu- “Medalha de Mérito Manoel crianças, adolescentes e §1º. Não poderão ser outor- reita, a legenda “GRÃ-CRUZ Executivo Municipal, anual-pela Secretaria Municipal de
neração.
de Lima”; da “Medalha de refugiados;
gadas mais que três Comen- DE IPANEMA”;
mente, até data previamenteCultura; na parte superior,
§1º. Em casos de filha ou Mérito Zilda Souto da Silva”; III – promovido atividades das por ano.
b) verso: circundando a estabelecida e divulgada porda esquerda para a direita,
neta solteira, os pais ou “Medalha de Mérito Car- beneméritas no âmbito do §2º. Comendas não conce- medalha, haverá um de- esse órgão.
a legenda: “HONRA AO
avós poderão solicitar a mosina Assumpção Mioni”; Município;
didas em um determinado senho estilizado escolhido Art. 10. O julgamento dasMÉRITO”; ao fundo, o brasão
licença paternidade para “Medalha de Mérito Dur- IV – trabalhado pelo de- ano não serão cumuladas pela Secretaria Municipal propostas para a concessãodo Município de Iperó; por
ajudar nos cuidados pós- valino Prestes” e dá outras senvolvimento econômico, para os anos subsequentes. de Cultura; na parte su- da Medalha será feito exclu-fim, no centro, ladeando
-parto.
cultural, educacional, turís- §3º. A concessão de Comen- perior, da esquerda para a sivamente pela liderança doos distintivos, à esquerda, a
providências”
§2º. A licença paternidade
tico e de bem-estar social das não demandará a indi- direita, a legenda: “HONRA Executivo Municipal.
inscrição “21-03-1965”, e à
será concedida a apenas 1 LEONARDO ROBERTO FO- do Município; e
cação de um ato específico AO MÉRITO”; ao fundo, o Parágrafo único. O atodireita, poderá haver a data
(um) membro da família. LIM, Prefeito Municipal de V – ampliado as oportuni- meritório em Decreto.
brasão do Município de administrativo relativo àda concessão da honraria;
§3º. Em casos excepcionais, Iperó, Estado de São Paulo, dades de desenvolvimento §4º. A pessoa agraciada Iperó; por fim, no centro, concessão da Medalha serác) fita: trinta e cinco milímecomo ausência direta de no uso de suas atribuições psicossocial, escolar, hu- não poderá ser novamente ladeando os distintivos, analisado pela Secretaria dotros de largura, cinquenta
parentesco, cabe ao De- legais, FAZ SABER QUE A C mano e cívico dos jovens homenageada com a con- à esquerda, a inscrição Gabinete, após parecer domilímetros de altura, em
partamento de Recursos MARA MUNICIPAL APRO- iperoenses.
cessão da mesma honraria. “21-03-1965”, e à direita, Departamento Jurídico dagorgorão de seda achamaHumanos avaliar a situação. VOU E ELE SANCIONA E §1º. A Comenda destina-se Capítulo II - Da Medalha poderá haver a data da Prefeitura, com o apoio dalotada, nas cores escolhidas
ARTIGO 89 – Ocorrendo PROMULGA A SEGUINTE LEI: a agraciar personalidades da Grã-Cruz de Ipanema concessão da honraria;
Secretaria da Cultura.
pela Secretaria Municipal de
as situações previstas pelo Art. 1º. Ficam criadas, no que tenham se distinguido Art. 6º. A Medalha da Grã- c) fita: trinta e cinco milíme- Capítulo III - Da Medalha deCultura;
artigo 86 e seu parágrafo âmbito do Poder Execu- por feitos excepcionais -Cruz de Ipanema, maior dis- tros de largura, cinquenta Mérito Laura Alves de MouraII – miniatura: mesmas caúnico, bem como em caso tivo Municipal, os títulos em qualquer ramo de ati- tinção honorífica atribuída milímetros de altura, em Art. 11. A Medalha de Mé-racterísticas da medalha,
de casais homoafetivos, honoríficos “Comenda de vidade, pelo seu extraor- pelo Executivo Municipal de gorgorão de seda achama- rito “Laura Alves de Moura”observando o diâmetro preserá concedida ao funcio- Mérito Francisco Adolpho dinário valor e exemplo Iperó, destina-se a agraciar lotada, nas cores escolhidas destina-se a agraciar perso-ferencial de vinte milímetros,
nário licença paternidade de Varnhagen”, “Medalha como pessoa ou cidadão, personalidades que tenham: pela Secretaria Municipal nalidades que tenham:
fita com quinze milímetros
de 15 (quinze) dias.”
da Grã-Cruz de Ipanema”, de excepcional relevância I – contribuído para a di- de Cultura;
I – participado de atividadesde largura e cinquenta milíArt. 2º. As despesas decor- “Medalha de Mérito Laura ao Município ou em prol fusão da boa imagem do II – miniatura: mesmas e iniciativas em prol dasmetros de altura;
rentes da execução desta Alves de Moura”, “Medalha da comunidade iperoense, Município de Iperó, de sua características da medalha, mulheres;
III – barreta: trinta e cinco
Lei Complementar ocorre- de Mérito Aparecido Amé- paulista ou brasileira.
população e de seus atra- observando o diâmetro II – integrado missões,milímetros de largura por
rão por conta das dotações rico de Paula”, “Medalha de §2º. Os outorgados terão tivos;
preferencial de vinte mi- comitivas, representaçõesdez milímetros de altura,
orçamentárias próprias, su- Mérito Eugênio Del Vigna garantida a prerrogativa de II – participado de atividades límetros, fita com quinze e equipes representandopreferencialmente, recoplementadas se necessário. Filho”, “Medalha de Mérito usar o respectivo título por e iniciativas de interesse do milímetros de largura e oficialmente o Municípioberta com a mesma fita da
cinquenta milímetros de em projetos de paridade emedalha;
José Valdeci da Silva”, “Me- extenso, junto a seu nome, Município;
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ATOS OFICIAIS
IV – botão de lapela: botão da indicação do ato meri- Municipal, por si ou me- parte superior, a logomar- estabelecida e divulgada de Cultura; na parte superior,
Capítulo VII - Da
circular com dez milímetros tório específico no Decreto diante aprovação de pro- ca do Município de Iperó; por esse órgão.
da esquerda para a direita, a
Medalha de Mérito
de diâmetro, preferencial- Executivo de outorga.
posta formalizada pelas circundando a medalha, na Art. 25. O julgamento das legenda: “HONRA AO MÉManoel de Lima
mente, recoberto com a Art. 17. A Medalha obede- seguintes autoridades:
parte superior, da esquerda propostas para a concessão RITO”; ao fundo, o brasãoArt. 31. A Medalha de Mémesma fita da medalha; e cerá às seguintes especifi- I – Secretários Municipais; para a direita, a legenda: da Medalha será feito ex- do Município de Iperó; porrito “Manoel de Lima” desV – insígnia de bandeira: cações:
II – Chefes de departa- “PREFEITURA MUNICIPAL DE clusivamente pela Lideran- fim, no centro, ladeandotina-se a agraciar o servidor
medalha pendente de su- I – deverá ser dourada, pre- mentos;
IPERÓ”, e na parte inferior, ça do Executivo Municipal. os distintivos, à esquerda, apúblico municipal que vier a
porte próprio, confeccio- ferencialmente em forma III – Diretores escolares; da esquerda para a direita, Parágrafo único. O ato inscrição “21-03-1965”, e àse aposentar por tempo de
nado em tecido (seda ou circular, contendo as seguin- IV – Vereadores.
a legenda “EUGÊNIO DEL administrativo relativo à direita, poderá haver a datacontribuição.
gorgorão de seda achama- tes especificações:
Art. 19. As propostas de- VIGNA FILHO”;
concessão da Medalha será da concessão da honraria; I – deverá ser dourada, prelotada), nas mesmas cores a) anverso: ao fundo, ha- verão ser entregues no b) verso: circundando a analisado pela Secretaria c) fita: trinta e cinco milíme-ferencialmente em forma
da fita da medalha.
verá um desenho estilizado Gabinete da Liderança do medalha, haverá um de- do Gabinete, após parecer tros de largura, cinquentacircular, contendo as seguinArt. 13. A concessão da escolhido pela Secretaria Executivo Municipal, anual- senho estilizado escolhido do Departamento Jurídico milímetros de altura, emtes especificações:
Medalha far-se-á por De- Municipal de Cultura; na mente, até data previamen- pela Secretaria Municipal de da Prefeitura, com o apoio gorgorão de seda achama-a) anverso: ao fundo, havecreto da Liderança do Exe- parte superior, a logomar- te estabelecida e divulgada Cultura; na parte superior, da Secretaria da Cultura. lotada, nas cores escolhidasrá um desenho estilizado
cutivo Municipal, por si ou ca do Município de Iperó; por esse órgão.
Capítulo VI - Da
da esquerda para a direita,
pela Secretaria Municipal deescolhido pela Secretaria
mediante aprovação de circundando a medalha, na Art. 20. O julgamento das a legenda: “HONRA AO Medalha de Mérito Cultura;
Municipal de Cultura; na
proposta formalizada pelas parte superior, da esquerda propostas para a conces- MÉRITO”; ao fundo, o brasão José Valdeci da Silva II – miniatura: mesmas ca-parte superior, a logomarseguintes autoridades:
para a direita, a legenda: são da Medalha será feito do Município de Iperó; por Art. 26. A Medalha de Mé- racterísticas da medalha,ca do Município de Iperó;
I – Secretários Municipais; “PREFEITURA MUNICIPAL DE exclusivamente pela Lide- fim, no centro, ladeando rito “José Valdeci da Silva” observando o diâmetro pre-circundando a medalha, na
II – Primeira-Dama;
IPERÓ”, e na parte inferior, rança do Executivo.
os distintivos, à esquerda, a destina-se a agraciar per- ferencial de vinte milímetros,parte superior, da esquerda
III – Comandante da Guar- da esquerda para a direita, a Parágrafo único. O ato inscrição “21-03-1965”, e à sonalidades que tenham: fita com quinze milímetrospara a direita, a legenda:
da Municipal;
legenda “MEDALHA APARE- administrativo relativo à direita, poderá haver a data I – participado de ativida- de largura e cinquenta milí-“PREFEITURA MUNICIPAL DE
IV – Chefes de departa- CIDO AMÉRICO DE PAULA”; concessão da Medalha será da concessão da honraria; des e iniciativas em prol da metros de altura;
IPERÓ”, e na parte inferior,
mentos;
b) verso: circundando a analisado pela Secretaria c) fita: trinta e cinco milíme- população LGBTQIA+;
III – barreta: trinta e cincoda esquerda para a direita,
V – Diretores escolares;
medalha, haverá um de- do Gabinete, após parecer tros de largura, cinquenta II – integrado missões, milímetros de largura pora legenda “MEDALHA MAVI – Vereadores.
senho estilizado escolhido do Departamento Jurídico milímetros de altura, em comitivas e equipes re- dez milímetros de altura,NOEL DE LIMA”;
Art. 14. As propostas de- pela Secretaria Municipal de da Prefeitura, com o apoio gorgorão de seda achama- presentando oficialmente preferencialmente, reco-b) verso: circundando a
verão ser entregues no Cultura; na parte superior, da Secretaria da Cultura. lotada, nas cores escolhidas o Município em projetos berta com a mesma fita damedalha, haverá um deGabinete da Liderança do da esquerda para a direita, Capítulo V - Da Medalha pela Secretaria Municipal de de igualdade de gênero e medalha;
senho estilizado escolhido
Executivo Municipal, anual- a legenda: “HONRA AO de Mérito Eugênio Del Cultura;
pertencimento;
IV – botão de lapela: botãopela Secretaria Municipal de
mente, até data previamen- MÉRITO”; ao fundo, o brasão
Vigna Filho
II – miniatura: mesmas ca- III – prestado serviços re- circular com dez milímetrosCultura; na parte superior,
te estabelecida e divulgada do Município de Iperó; por Art. 21. A Medalha de racterísticas da medalha, levantes à população LGB- de diâmetro, preferencial-da esquerda para a direita,
por esse órgão.
fim, no centro, ladeando Mérito “Eugênio Del Vigna observando o diâmetro pre- TQIA+ iperoense; ou
mente, recoberto com aa legenda: “HONRA AO
Art. 15. O julgamento das os distintivos, à esquerda, a Filho” destina-se a agra- ferencial de vinte milímetros, IV – apoiado o Município mesma fita da medalha; e MÉRITO”; ao fundo, o brasão
propostas para a concessão inscrição “21-03-1965”, e à ciar personalidades que fita com quinze milímetros de Iperó no cumprimento V – insígnia de bandeira: me-do Município de Iperó; por
da Medalha será feito ex- direita, poderá haver a data tenham:
de largura e cinquenta milí- de suas funções constitu- dalha pendente de suportefim, no centro, ladeando
clusivamente pela Lideran- da concessão da honraria; I – participado de ativida- metros de altura;
cionais de defesa de todos próprio, confeccionado emos distintivos, à esquerda, a
ça do Executivo Municipal. c) fita: trinta e cinco milíme- des e iniciativas em prol da III – barreta: trinta e cinco mi- os gêneros que compõe a tecido (seda ou gorgorãoinscrição “21-03-1965”, e à
Parágrafo único. O ato tros de largura, cinquenta educação;
límetros de largura por dez sociedade, notadamente de seda achamalotada), nasdireita, poderá haver a data
administrativo relativo à milímetros de altura, em II – integrado missões, milímetros de altura, prefe- a população vulnerável mesmas cores da fita dada concessão da honraria;
concessão da Medalha será gorgorão de seda achama- comitivas e equipes re- rencialmente, recoberta com LGBTQIA+.
medalha.
c) fita: trinta e cinco milímeanalisado pela Secretaria lotada, nas cores escolhidas presentando oficialmente a mesma fita da medalha; Parágrafo único. A con- Art. 28. A concessão da Me-tros de largura, cinquenta
do Gabinete, após parecer pela Secretaria Municipal de o Município em projetos IV – botão de lapela: botão cessão da honraria de- dalha far-se-á por Decretomilímetros de altura, em
do Departamento Jurídico Cultura;
escolares, de pesquisa e circular com dez milímetros penderá da indicação do da Liderança do Executivogorgorão de seda achamada Prefeitura, com o apoio II – miniatura: mesmas ca- acadêmicos em geral;
de diâmetro, preferencial- ato meritório específico Municipal, por si ou median-lotada, nas cores escolhidas
da Secretaria da Cultura. racterísticas da medalha, III – prestado serviços rele- mente, recoberto com a no Decreto Executivo de te aprovação de propostapela Secretaria Municipal de
Capítulo IV - Da Meda- observando o diâmetro pre- vantes ao ensino, à pesquisa mesma fita da medalha; e outorga.
formalizada pelas seguintesCultura;
lha de Mérito Aparecido ferencial de vinte milímetros, e à educação iperoense; ou V – insígnia de bandeira: me- Art. 27. A Medalha obe- autoridades:
II – miniatura: mesmas caAmérico de Paula
fita com quinze milímetros IV – apoiado o Município dalha pendente de suporte decerá às seguintes espe- I – Secretários Municipais; racterísticas da medalha,
Art. 16. A Medalha de de largura e cinquenta milí- de Iperó no cumprimento próprio, confeccionado em cificações:
II – Chefes de departamentos;observando o diâmetro preMérito “Aparecido Amé- metros de altura;
de suas funções constitu- tecido (seda ou gorgorão I – deverá ser dourada, III – Diretores escolares; ferencial de vinte milímetros,
rico de Paula” destina-se III – barreta: trinta e cinco cionais de promoção do de seda achamalotada), nas preferencialmente em for- IV – Vereadores.
fita com quinze milímetros
a agraciar personalidades milímetros de largura por ensino e do conhecimento, mesmas cores da fita da ma circular, contendo as Art. 29. As propostas de-de largura e cinquenta milíque tenham:
seguintes especificações: verão ser entregues nometros de altura;
dez milímetros de altura, principalmente às crianças medalha.
I – participado de atividades preferencialmente, reco- e adolescentes.
Art. 23. A concessão da Me- a) anverso: ao fundo, ha- Gabinete da Liderança doIII – barreta: trinta e cinco
e iniciativas em prol da po- berta com a mesma fita da Parágrafo único. A con- dalha far-se-á por Decreto verá um desenho estilizado Executivo Municipal, anual-milímetros de largura por
pulação afrodescendente; medalha;
cessão da honraria de- da Liderança do Executivo escolhido pela Secretaria mente, até data previamentedez milímetros de altura,
II – integrado missões, IV – botão de lapela: botão penderá da indicação do Municipal, por si ou median- Municipal de Cultura; na estabelecida e divulgada porpreferencialmente, recocomitivas e equipes re- circular com dez milímetros ato meritório específico te aprovação de proposta parte superior, a logomar- esse órgão.
berta com a mesma fita da
presentando oficialmente de diâmetro, preferencial- no Decreto Executivo de formalizada pelas seguintes ca do Município de Iperó; Art. 30. O julgamento dasmedalha;
o Município em projetos mente, recoberto com a outorga.
circundando a medalha, na propostas para a concessãoIV – botão de lapela: botão
autoridades:
igualdade racial;
mesma fita da medalha; e Art. 22. A Medalha obe- I – Secretários Municipais; parte superior, da esquerda da Medalha será feito exclu-circular com dez milímetros
III – prestado serviços rele- V – insígnia de bandeira: me- decerá às seguintes espe- II – Chefes de departamentos; para a direita, a legenda: sivamente pela Liderança dode diâmetro, preferencialvantes aos afrodescenden- dalha pendente de suporte cificações:
“PREFEITURA MUNICIPAL Executivo Municipal.
III – Diretores escolares;
mente, recoberto com a
tes iperoenses; ou
próprio, confeccionado em I – deverá ser dourada, IV – Vereadores Municipais; DE IPERÓ”, e na parte infe- Parágrafo único. O atomesma fita da medalha; e
IV – apoiado o Município tecido (seda ou gorgorão preferencialmente em for- V – Presidentes de Associa- rior, da esquerda para a di- administrativo relativo àV – insígnia de bandeira: mede Iperó no cumprimento de seda achamalotada), nas ma circular, contendo as ções de Pais e Mestres.
reita, a legenda “MEDALHA concessão da Medalha serádalha pendente de suporte
de suas funções constitu- mesmas cores da fita da seguintes especificações: Art. 24. As propostas de- JOSÉ VALDECI DA SILVA”; analisado pela Secretaria dopróprio, confeccionado em
cionais de defesa aos direi- medalha.
a) anverso: ao fundo, ha- verão ser entregues no b) verso: circundando a Gabinete, após parecer dotecido (seda ou gorgorão
tos dos afrodescendentes. Art. 18. A concessão da Me- verá um desenho estilizado Gabinete da Liderança do medalha, haverá um de- Departamento Jurídico dade seda achamalotada), nas
Parágrafo único. A conces- dalha far-se-á por Decreto escolhido pela Secretaria Executivo Municipal, anual- senho estilizado escolhido Prefeitura, com o apoio damesmas cores da fita da
são da honraria dependerá da Liderança do Executivo Municipal de Cultura; na mente, até data previamente pela Secretaria Municipal Secretaria da Cultura.
medalha.
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Art. 32. A concessão da AO MÉRITO”; ao fundo, o Art. 37. A Medalha de Mé- quenta milímetros de altura; a) anverso: ao fundo, ha- Art. 44. As propostas de-derança do Executivo MuMedalha far-se-á por De- brasão do Município de rito “Carmosina Assumpção III – barreta: trinta e cinco verá um desenho estilizado verão ser entregues nonicipal mandará expedir o
creto da Liderança do Exe- Iperó; por fim, no centro, Mioni” destina-se a agra- milímetros de largura por escolhido pela Secretaria Gabinete da Liderança dorespectivo diploma que será
cutivo Municipal, mediante ladeando os distintivos, à ciar personalidades que dez milímetros de altura, Municipal de Cultura; na Executivo Municipal, anual-por ele assinado.
indicação do Diretor de esquerda, a inscrição “21- tenham:
preferencialmente, reco- parte superior, a logomar- mente, até data previamenteArt. 48. A concessão das
Recursos Humanos, anual- 03-1965”, e à direita, poderá I – participado de ativida- berta com a mesma fita da ca do Município de Iperó; estabelecida e divulgada porhonrarias será realizada,
mente, até a data previa- haver a data da concessão des e iniciativas em prol das medalha;
circundando a medalha, na esse órgão.
anualmente, em cerimônia
mente estabelecida.
pessoas idosas;
da honraria;
IV – botão de lapela: botão parte superior, da esquerda Parágrafo único. O atopresidida da Liderança do
Parágrafo único. O ato c) fita: trinta e cinco milíme- II – integrado missões, circular com dez milímetros para a direita, a legenda: administrativo relativo àExecutivo Municipal, preadministrativo relativo à tros de largura, cinquenta comitivas e equipes repre- de diâmetro, preferencial- “PREFEITURA MUNICIPAL concessão da Medalha seráferencialmente no dia 21
concessão da Medalha será milímetros de altura, em sentando oficialmente o mente, recoberto com a DE IPERÓ”, e na parte in- analisado pela Secretaria dode março – aniversário do
analisado pela Secretaria gorgorão de seda achama- Município em projetos de mesma fita da medalha; e ferior, da esquerda para a Gabinete, após parecer doMunicípio de Iperó – no
do Gabinete, após indica- lotada, nas cores escolhidas apoio e pertencimento às V – insígnia de bandeira: me- direita, a legenda “MEDA- Departamento Jurídico daPaço Municipal ou em outro
ção do Diretor de Recursos pela Secretaria Municipal de pessoas com necessidades dalha pendente de suporte LHA DURVALINO PRESTES”; Prefeitura, com o apoio daespaço público de melhor
Humanos e o parecer do Cultura;
especiais;
próprio, confeccionado em b) verso: circundando a Secretaria da Cultura.
conveniência.
Departamento Jurídico da II – miniatura: mesmas ca- III – prestado serviços re- tecido (seda ou gorgorão medalha, haverá um de- Capítulo XI - Diplomas Parágrafo Único. A cerimôPrefeitura, com o apoio da racterísticas da medalha, levantes aos iperoenses de seda achamalotada), nas senho estilizado escolhido
e Condecorações
nia deverá ser pública, com
Secretaria da Cultura.
observando o diâmetro pre- idosos; ou
mesmas cores da fita da pela Secretaria Municipal Art. 45. Para ser agraciadoa leitura do currículo da perCapítulo VIII - Da
de Cultura; na parte su- com quaisquer das honrariassonalidade a ser agraciada,
ferencial de vinte milímetros, IV – apoiado o Município medalha.
Medalha de Mérito
fita com quinze milímetros de Iperó no cumprimento Art. 39. A concessão da Me- perior, da esquerda para a previstas nesta Lei, a pessoadetalhando-se, no caso de
Zilda Souto da Silva de largura e cinquenta milí- de suas funções consti- dalha far-se-á por Decreto direita, a legenda: “HONRA deverá possuir idoneida-Medalha, a ação que justifiArt. 33. A Medalha de Mé- metros de altura;
tucionais de defesa das da Liderança do Executivo AO MÉRITO”; ao fundo, o de moral, conduta pessoalcou a concessão da honraria.
rito “Zilda Souto da Silva” III – barreta: trinta e cinco pessoas idosas.
Municipal, por si ou median- brasão do Município de ilibada e elevado conceitoArt. 49. O agraciado que
destina-se a agraciar per- milímetros de largura por Art. 38. A Medalha obe- te aprovação de proposta Iperó; por fim, no centro, na classe e na comunidadenão puder comparecer à cesonalidades que tenham: dez milímetros de altura, decerá às seguintes espe- formalizada pelas seguintes ladeando os distintivos, iperoense.
rimônia de entrega da conI – participado de ativida- preferencialmente, reco- cificações:
à esquerda, a inscrição Art. 46. A Secretaria dodecoração poderá receber a
autoridades:
des e iniciativas em prol das berta com a mesma fita da I – deverá ser dourada, I – Secretários Municipais; “21-03-1965”, e à direita, Gabinete prestará o apoiohonraria, em ocasião oporpessoas com necessidades medalha;
preferencialmente em for- II – Chefes de departamen- poderá haver a data da administrativo necessário àstuna, a critério da Liderança
especiais;
concessão da honraria;
IV – botão de lapela: botão ma circular, contendo as tos;
atividades inerentes as hon-do Executivo Municipal.
II – integrado missões, circular com dez milímetros seguintes especificações: III – Diretores escolares;
c) fita: trinta e cinco milíme- rarias concedidas, devendo: Capítulo XII - Cassação
comitivas e equipes repre- de diâmetro, preferencial- a) anverso: ao fundo, ha- IV – Vereadores.
tros de largura, cinquenta I – organizar e manter em
da Honraria
sentando oficialmente o mente, recoberto com a verá um desenho estilizado Art. 40. As propostas de- milímetros de altura, em dia os registros e arquivosArt. 50. Terão cassados a
Município em projetos de mesma fita da medalha; e escolhido pela Secretaria verão ser entregues no gorgorão de seda achama- referentes às Comendas eComenda ou a Medalha,
apoio e pertencimento às V – insígnia de bandeira: me- Municipal de Cultura; na Gabinete da Liderança do lotada, nas cores escolhidas às Medalhas;
bem como o respectivo
pessoas com necessidades dalha pendente de suporte parte superior, a logomar- Executivo Municipal, anual- pela Secretaria Municipal II – fazer publicar, anual-diploma:
especiais;
próprio, confeccionado em ca do Município de Iperó; mente, até data previamente de Cultura;
mente, a data limite de en-I – os membros da socieIII – prestado serviços rele- tecido (seda ou gorgorão circundando a medalha, na estabelecida e divulgada por II – miniatura: mesmas caminhamento de propostasdade civil condenados, em
vantes aos iperoenses com de seda achamalotada), nas parte superior, da esquerda esse órgão.
características da medalha, para concessão da Medalha;qualquer foro, por sentença
necessidades especiais; ou mesmas cores da fita da para a direita, a legenda: Parágrafo único. O ato observando o diâmetro III – elaborar e promover atransitada em julgado, por
IV – apoiado o Município medalha.
“PREFEITURA MUNICIPAL administrativo relativo à preferencial de vinte mi- divulgação do almanaqueato ilícito cível ou criminal
de Iperó no cumprimento Art. 35. A concessão da Me- DE IPERÓ”, e na parte infe- concessão da Medalha será límetros, fita com quinze das honrarias;
praticado contra a admide suas funções consti- dalha far-se-á por Decreto rior, da esquerda para a di- analisado pela Secretaria do milímetros de largura e cin- IV – providenciar a aquisiçãonistração pública municipal,
tucionais de defesa das da Liderança do Executivo reita, a legenda “MEDALHA Gabinete, após parecer do quenta milímetros de altura; de comendas, medalhas,ou atentado contra o erário,
pessoas com necessidades Municipal, por si ou median- CARMOSINA ASSUMPÇÃO Departamento Jurídico da III – barreta: trinta e cinco diplomas e demais comple-às instituições públicas ou
especiais.
te aprovação de proposta MIONI”;
Prefeitura, com o apoio da milímetros de largura por mentos; e
à sociedade, individual ou
Art. 34. A Medalha obe- formalizada pelas seguintes b) verso: circundando a Secretaria da Cultura.
dez milímetros de altura, V – coordenar o processo decoletivamente considerada;
decerá às seguintes espe- autoridades:
medalha, haverá um depreferencialmente, reco- exclusão da pessoa agracia-II – os servidores públicos
Capítulo X - Da
cificações:
berta com a mesma fita da da, levando-o à apreciaçãocondenados, em qualquer
I – Secretários Municipais; senho estilizado escolhido
Medalha de Mérito
I – deverá ser dourada, II – Chefes de departamentos; pela Secretaria Municipal
medalha;
Durvalino Prestes
da Liderança do Executivoforo, por sentença transitada
preferencialmente em for- III – Diretores escolares;
de Cultura; na parte su- Art. 41. A Medalha de Mé- IV – botão de lapela: botão Municipal, para as providên-em julgado, por atos de imma circular, contendo as IV – Vereadores;
perior, da esquerda para a rito “Durvalino Prestes” des- circular com dez milímetros cias administrativas.
probidade, malversação de
seguintes especificações: V – Presidente da Associa- direita, a legenda: “HONRA tina-se a agraciar personali- de diâmetro, preferencial- §1º. A Secretaria de Ga-recursos públicos ou por cria) anverso: ao fundo, ha- ção dos Pais e Amigos dos AO MÉRITO”; ao fundo, o dades que tenham:
mente, recoberto com a binete manterá um “Livromes contra a administração
verá um desenho estilizado Excepcionais (APAE).
brasão do Município de I – participado de ativida- mesma fita da medalha; e de Honrarias”, contendopública, incluídos, mas não
escolhido pela Secretaria Art. 36. As propostas de- Iperó; por fim, no centro, des e iniciativas em prol da V – insígnia de bandeira: informações acerca de todasse limitando, à corrupção,
Municipal de Cultura; na verão ser entregues no ladeando os distintivos, cultura;
medalha pendente de su- as comendas e medalhasprevaricação, peculato ou
parte superior, a logomar- Gabinete da Liderança do à esquerda, a inscrição II – integrado missões, comi- porte próprio, confeccio- concedidas, incluindo, masconcussão;
ca do Município de Iperó; Executivo Municipal, anual- “21-03-1965”, e à direita, tivas e equipes representan- nado em tecido (seda ou não se limitando a:
III – os militares que cocircundando a medalha, na mente, até data previamente poderá haver a data da do oficialmente o Município gorgorão de seda achama- a) Nome completo da pes-meterem atos contrários à
parte superior, da esquerda estabelecida e divulgada por concessão da honraria;
lotada), nas mesmas cores soa agraciada;
em projetos culturais;
dignidade e à honra militar,
para a direita, a legenda: esse órgão.
c) fita: trinta e cinco milíme- III – prestado serviços rele- da fita da medalha.
b) Descrição do feito meritó-ao prestígio, ao decoro da
“PREFEITURA MUNICIPAL Parágrafo único. O ato tros de largura, cinquenta vantes à cultura de Iperó; ou Art. 43. A concessão da rio da homenagem, quandocorporação ou à moral púDE IPERÓ”, e na parte infe- administrativo relativo à milímetros de altura, em IV – apoiado o Município de Medalha far-se-á por De- aplicável;
blica; e
rior, da esquerda para a di- concessão da Medalha será gorgorão de seda achama- Iperó no cumprimento de creto da Liderança do Exe- c) Data da outorga;
IV – quaisquer agraciados
reita, a legenda “MEDALHA analisado pela Secretaria do lotada, nas cores escolhidas suas funções constitucionais cutivo Municipal, por si ou d) Local da cerimônia.
que atuem de forma ativa ou
ZILDA SOUTO DA SILVA”; Gabinete, após parecer do pela Secretaria Municipal de promoção da cultura. mediante aprovação de §2º. A abertura e o en-omissa contra a reputação,
b) verso: circundando a Departamento Jurídico da de Cultura;
Art. 42. A Medalha obede- proposta formalizada pelas cerramento do livro serãoa imagem e boa fama do
medalha, haverá um de- Prefeitura, com o apoio da II – miniatura: mesmas cerá às seguintes especifi- seguintes autoridades:
efetuados pela Liderança doMunicípio de Iperó, sua posenho estilizado escolhido Secretaria da Cultura.
características da medalha, cações:
I – Secretários Municipais; Executivo Municipal.
pulação ou seus dirigentes.
pela Secretaria Municipal
observando o diâmetro I – deverá ser dourada, pre- II – Chefes de departa- Art. 47. Publicada a portaria§1º. A cassação será efetiCapítulo IX - Da
de Cultura; na parte supreferencial de vinte mi- ferencialmente em forma mentos;
Medalha de Mérito
de concessão da Comendavada por ato da Liderança
perior, da esquerda para a Carmosina Assumpção límetros, fita com quinze circular, contendo as seguin- III – Diretores escolares; ou da Medalha no Diáriodo Executivo Municipal, por
direita, a legenda: “HONRA
milímetros de largura e cin- tes especificações:
IV – Vereadores.
Mioni
Oficial do Município, a Li-meio de Decreto publicada
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no Diário Oficial do Mu- Executivo.
que acarretem dificuldades
nicípio.
Art. 56. Revogadas as dis- de caráter permanente ou
§2º. Caberá à Secretaria posições em contrário, esta temporário no autocuidado Gabinete da Liderança lei entra em vigor na data de do, higiene e locomoção,
do Executivo providenciar sua publicação.
nas modalidades de eduos atos necessários para
cação regular, especial e
a devolução, por parte PREFEITURA DE IPERÓ, EJA das unidades da rede
da pessoa agraciada que EM 15 DE JUNHO DE 2022. municipal de ensino, nos
teve sua honraria cassada,
termos do Edital do Procesdo respectivo diploma, da LEONARDO ROBERTO so Seletivo Simplificado nº
medalha e dos seus com001/2022.
FOLIM
plementos.
Artigo 2°. A Classificação
Prefeito Municipal
Capítulo XIII Final, publicada às páginas
Disposições Finais
Publicado nesta Secretaria 3 e 4 do “Jornal de Iperó”,
Art. 51. A concessão da em 15 de junho de 2022. Edição nº 863 datada de
Medalha da Grã-Cruz de
10 de junho de 2022, fica
Ipanema aos juízes titulada mesma forma HOMOLUCIO GONÇALVES
res das Varas Judiciais da
LOGADA e em condições
DA SILVA FILHO
Comarca de Boituva, ao Secretário de Governo de uso.
Comandante da Polícia
Artigo 3°. Este Decreto
Militar e ao Comandante
entrará em vigor na data
do Centro Experimental
de sua publicação, revoEDITAL CMDI
ARAMAR, dar-se-á no mogadas as disposições em
mento da posse e lotação A Presidente do Conse- contrário.
nos respectivos cargos, em lho Municipal dos Direicaráter definitivo.
tos do Idoso, no uso de PREFEITURA DE IPERÓ,
Art. 52. Por força da pre- suas atribuições legais, nos 15 DE JUNHO DE 2022
sente Lei, é concedida a Co- termos da Lei Municipal
menda de Mérito “Francis- nº 827/2013 e Decreto nº LEONARDO ROBERTO
co Adolpho de Varnhagen” 2167/2021, vem por meio
FOLIM
a todos os ex-prefeitos de deste convocar os membros
Prefeito de Iperó
Iperó que tenham concluí- do conselho e convidar a
do o mandato até 31 de população, para Reunião
Publicado nesta
dezembro de 2020, ficando Ordinária que acontecerá
Secretaria, em 15
à cargo da Secretaria de no dia 23/06/2022, quintade junho de 2022
Gabinete da Liderança do -feira, às 8:30h, na Casa dos
Executivo providenciar os Conselhos, localizada na Rua
LUCIO GONÇALVES
atos necessários à outorga Gaspar Ricardo Junior, 84,
DA SILVA FILHO
dos homenageados ou, na Centro Iperó/SP.
Secretário de Governo
hipótese do artigo 54, do
representante legal.
Iperó, 15 de
Parágrafo único. A concesjunho de 2022.
são das honrarias previstas
no caput não integra o Luíza Monise dos Anjos
limite anual de comendas
Mendes Bezerra
estabelecido no §1º do
Presidente do CMDI
art. 5º.
Iperó/SP
Art. 53. A Comenda e as
Medalhas serão usadas:
I – pelas personalidades
DECRETO Nº 2.288,
civis, de acordo com o es- DE 15 DE JUNHO DE 2022
tabelecido nas Normas do
Cerimonial Público Munici- “Dispõe sobre a homolopal ou da esfera pública em gação do Processo Seletivo
que esteja lotada; e
Simplificado nº 001/2022”
II – pelos militares, de acordo com o previsto no Re- LEONARDO ROBERTO FOgulamento de Uniformes LIM, Prefeito do Município
próprio de cada uma das de Iperó, Estado de São
Instituições.
Paulo, no uso de suas atriArt. 54. A critério exclusivo buições legais,
da Liderança do Executivo
DECRETA
Municipal, será possível Artigo 1°. Fica HOMOLOa outorga de honrarias GADO o Processo Seletivo
póstumas, entregues ao Simplificado com vistas à
represente legal do home- contratação temporária de
nageado.
Profissionais de Apoio EsArt. 55. As despesas de- colar, em razão de situação
correntes da execução da urgente de excepcional inpresente Lei correrão por teresse público, para atenconta de dotação orça- dimento de alunos com
mentária própria, afetas ao deficiência que apresentem
Gabinete da Liderança do limitações motoras e outras
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SERAT
Iperó celebra a Semana do Meio Ambiente
com pedágio ecológico, musical, plantios
e muito mais. Confira!
A última semana, entre os dias 5
a 10 de junho, foi marcada pela Semana do Meio Ambiente. Por isso,
a Prefeitura de Iperó, por meio da
Secretaria de Meio Rural, Ambiente
e Turismo, e em parceria com a Secretaria da Educação, e Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento
Social, promoveu diversas atividades com o objetivo de conscientizar
toda a população sobre a importância da natureza em nossas vidas.
Segunda (06) foi feita a distribuição
de diversas mudas nas escolas da
rede municipal de ensino para a
realização de plantio, que contou
com a participação dos alunos.
Terça (07) foi realizada uma visita
monitorada à Estação Ambiental
Benedito Galvão Sobrinho, localizada na Rua Durvalino Pereira Inácio,
nº 20 Jardim Santa Cruz - Iperó. A
ação foi interna entre as escolas
municipais.
Quarta (08) contou com um pedágio ecológico, na rodoviária no centro da cidade - das 09:00 às 12:00 e
também na praça São Jorge, em
George Oetterer - das 14:00 as 16:00,
foram doadas cerca de 130 mudas
de variadas espécies.
Quinta (09) foram oferecidas três
atividades: Recuperação e Visitação à primeira Nascente Modelo
de 2022 - Ação Interna que contou
com a participação e colaboração
dos alunos do Programa Mutirão
Social do Trabalhador - curso de
jardinagem em parceria com a
SADS - Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, a nascente localiza-se no bairro Bela Vista.
Também foi realizada uma contação de história pelo projeto A.M.E.I
(Ação Multidisciplinar da Educação
de Iperó) e por último a Segunda

Audiência Pública do plano regional
de gestão, via youtube.
Sexta (10), encerrando a semana, teve
a apresentação do musical: Em defesa da vida na terra! Sustentabilidade
associada às práticas de ensino, que
ocorreu no Polo Cultural, e foi apresentado pela companhia de teatro
“Semeando Em Canto”. Segundo estimativas, o musical teve a participação
de mais de 800 alunos.
Além do musical foram realizados
plantios no bairro de Bacaetava e em
George Oetterer que contou com a
participação dos alunos do CRAS, ao
todo foram plantadas 280 mudas.
“A semana do meio ambiente é um
momento propício para sensibilizar os
munícipes da necessidade de buscar
soluções para os problemas ambientais de todo o planeta e em especial
de nosso município, nós proporciona
a oportunidade de aprofundar as
discussões sobre a preservação dos
recursos naturais e provar que é possível integrar progresso e sustentabilidade”, comentou Elisângela Ferreira,
Secretária do Meio Rural, Ambiente e
Turismo (SERAT).■
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