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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

ferência “H-2”, a gratificação de trega mensal e lota no Gabinete ocorrerá no dia 20/09/2022.
função no percentual de 30%, do Vereador Aurílio Reginaldo II – A última data prevista para
conforme artigo 154 da Lei 19 dos Santos. Compete exclusiva- entrega dos carnês será até o dia
Portaria Nº 051/22 – Exonera o de 29 de maio de 1992 - Esta- mente ao respectivo Vereador 20/08/2022.
funcionário Douglas Bertolaccini tuto dos Funcionários Públicos dirigir os trabalhos da respectiva III – A última data para aqueles
de Campos Eid, RG: 41.364.491-1 do Município de Iperó e artigos funcionária. A funcionária me- que desejarem IMPUGNAR al(Assessor Parlamentar) referência 1º e 2º da Lei nº 88 de 27 de diante comunicado expresso do gum lançamento em seu carnê,
“D”, nos termos da legislação fevereiro de 1997, em virtude Vereador ao Chefe de Gabinete será dia 20/09/2022.
vigente e Fica revoga a portaria de exercer a função de Membro da Presidência poderá exercer IV – Os carnês de que trata este
n.º 010/2021.
da Comissão Permanente de funções fora das dependências EDITAL, serão entregues de
Portaria Nº 052/22 – Ficam Licitações, através da Portaria n.º da Câmara Municipal.
forma simples, sem declaração
revogadas as portarias n.ºs 001/2022, alterada pela Portaria Portaria Nº 062/22 – Para que de recebimento por parte do
005/2015, 016/2015, 018/2021, n.º 054/2022, vigorando até seja feita a apuração da autoria contribuinte. Assim, é de suma
019/2021, 030/2021, 031/2021, 31/12/2022.
e elucidação dos fatos acorridos importância a atenção dos Se078/2021, 005/2022 e 007/2022. Portaria Nº 057/22 – Fica con- que levaram a aplicação de multa nhores Contribuintes às datas
Portaria Nº 053/22 – Fica acres- cedido ao funcionário Lucas de R$ 506,65 pelo atraso na en- acima indicadas.
centado o parágrafo único no Aveiro Lima, RG: 48.590.157-2 trega da Declaração de Débitos V – Os contribuintes que não
artigo 1º da Portaria n.º010/2013, (Advogado) referência “L-2”, a e Créditos Tributários - DCTF, receberem seus carnês até a data
da seguinte forma: “Parágrafo gratificação de função no per- determino a abertura de Sindi- acima indicada deverão solicitar
único - Ao responsável pelo centual de 30%, conforme artigo cância, conforme disposição do a emissão da segunda via dos
Atendimento ao Tribunal de 154 da Lei n.º 19/92, Estatuto Estatuto dos Servidores Públicos mesmos, munidos do carnê do
Contas compete responder as dos Funcionários Públicos do do Município de Iperó. O res- exercício anterior, seus docurequisições efetuadas pelos Município de Iperó, e artigos 1º ponsável pela apuração será o mentos pessoais e comprovante
diferentes meios, cumprir o ca- e 2º da Lei n.º88/97, em virtude Sr. Lucas Aveiro Lima, advogado de endereço.
lendário do Sistema Audesp com de compor a Equipe de Apoio da Câmara Municipal
o envio da documentação perti- para Pregão, através da Portaria Portarias n.ºs 051 a 053/2022 - Iperó, 10 de Agosto de 2022.
nente, atuando como gestor de n.º 002/2022 alterada pela Por- Publicadas e registradas nesta sedelegações de funções Audesp”. taria n.º 055/2022, vigorando cretaria em 1º de agosto de 2022.
BRUNA LETÍCIA
As demais disposições cons- até 31/12/2022, revogando as Portarias n.ºs 054 a 062/2022
OLIVEIRA CURVELO
tantes da Portaria nº 010/2013 disposições em contrário.
- Publicadas e registradas nesta Secretária de Administração
permanecem inalteradas.
Portaria Nº 058/22 – Nomeia secretaria em 02 de agosto de
e Finanças
Portaria Nº 054/22 – Fica alte- a funcionária Sr.ª. Rosimeire 2022.
rada a composição da Comissão Aleixo, RG: 19.460.457-3 (ContaLEI No 1.091,
Permanente de Licitações da Câ- dor/Tesoureiro), referência “J-3”, ANGELO VALÁRIO SOBRINHO DE 04 DE AGOSTO DE 2022.
mara Municipal de Iperó, cons- como responsável pelo DeparPresidente
tante do artigo 1º da Portaria nº tamento de Recursos Humanos
“Dispõe sobre reajuste do piso
001/2022, da seguinte forma: desta Casa de Leis, nos termos
salarial e distribuição da carga
“Artigo 1º - (...): - (...); - (...); - A da legislação vigente.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
horária dos Agentes Comuniservidora Maria Lívia Malzoni, Portaria Nº 059/22 – Nomeia a
tários de Saúde e dos Agentes
RG: 29.202.186-0 (Agente de servidora Tais de Fátima Moisés, NOTIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO de Combates às Endemias, e dá
Comunicação), referência “H-2” RG: 41.364.381-5 (Escriturário) E VENCIMENTOS DOS CARNÊS
outras providências”
como Membro” As demais dis- referência “E-2”, como responsá- DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E ISS
posições constantes da Portaria vel pelos Adiantamentos (despe- ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2022 LEONARDO ROBERTO FOLIM,
nº 001/2022 permanecem inalte- sas diversas) desta Casa de Leis,
Prefeito do Município de Iperó,
radas, e esta faz parte integrante nos termos da legislação vigente. A Prefeitura Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
da Portaria nº 001/2022.
Portaria Nº 060/22 – - Fica con- atendendo ao disposto no artigo suas atribuições legais, FAZ SAPortaria Nº 055/22 – Fica alte- cedida a funcionária Sr.ª Tais de 66 (alterado pela Lei Comple- BER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
rada a composição da Comissão Fátima Moisés, RG: 41.364.381-5 mentar 148/2017), e os artigos APROVOU E ELE SANCIONA E
Permanente de Licitações da (Escriturário) referência “E-2”, a 151 e 152 do Código Tributário PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Câmara Municipal de Iperó, gratificação de função no per- Municipal,por meio do presente Art. 1o. Os vencimentos dos
constante do artigo 2º da Por- centual de 30%, conforme artigo EDITAL, NOTIFICA os contri- Agentes Comunitários de Saútaria nº 002/2022, da seguinte 154 da Lei 19 de 29 de maio de buintes da distribuição e dos de e dos Agentes de Combate
forma: “Artigo 2º - Nomear como 1992 - Estatuto dos Funcionários vencimentos de seus respectivos à endemias fica fixado em 02
equipe de apoio para Pregão o Públicos do Município de Iperó carnês de Tributos Mobiliários (dois) salários mínimos nacionais
servidor Sr. Lucas Aveiro Lima, e artigos 1º e 2º da Lei nº 88 (TLF – Taxa de Licença de Fun- vigentes, nos termos da Emenda
RG: 48.590.157-2 (Advogado) de 27 de fevereiro de 1997, em cionamento e ISS – Imposto Constitucional no 120, de 05 de
referência “L-2””. As demais dis- virtude de exercer a função de sobre Serviço), correspondente Maio de 2022.
posições constantes da Portaria responsável pelos Adiantamen- ao exercício de 2022.
Art. 2o. Os efeitos financeiros
nº 002/2022 permanecem inal- tos (despesas diversas), através Os carnês serão entregues de da presente serão devidos a
teradas e esta Portaria entra em da Portaria n.º059/2022.
forma simples, observando-se partir do dia 06 de maio de 2022,
vigor na data de sua publicação Portaria Nº 061/22 – Nomeia a os endereços conforme cons- data de publicação da Emenda
e faz parte integrante da Portaria Sr.ª Renata Aleixo de Castro Ar- tam nos registros cadastrais da Constitucional no 120, de 05 de
nº 002/2022.
ruda, RG: 28.763.129-1 (Assessor Prefeitura Municipal de Iperó, na Maio de 2022.
Portaria Nº 056/22 – Fica con- Parlamentar) referência “D” nos forma abaixo:
Art. 3o. A carga horária total dos
cedida a funcionária Maria Lí- termos da legislação vigente, I – O vencimento da parcela Agentes Comunitários de Saúde
via Malzoni, RG: 29.202.186-0 concede uma cesta básica ou única (com desconto de 5%) e da e dos Agentes de Combate à
(Agente de Comunicação), re- um crédito alimentação com en- primeira parcela (sem desconto) endemias, será de 40 (quaren-

ta) horas semanais, conforme
CONCURSO PÚBLICO
disposto na Portaria 750/2006
Nº 004/2022
do Ministério da Saúde e serão
distribuídas da seguinte forma: EDITAL DE CONVOCAÇÃO
I – 30 (trinta) horas em atividade
de campo;
A Prefeitura Municipal de
II – 10 (dez) horas destinadas IPERÓ, em cumprimento às
a planejamento e estratégia, a disposições constantes no
serem regulamentadas através
Edital de Abertura de
de Decreto levando em consiInscrições do Concurso
deração a realidade fática do Público Nº 004/2022, vem,
momento.
por meio do presente
Art. 4o. Esta Lei entra em viEdital:
gor na data de sua publicação,
revogando as disposições em 1 – CONVOCAR os 30 melhocontrário.
res candidatos classificados na
Prova Objetiva para o cargo de
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 04 MOTORISTA, para aplicação da
DE AGOSTO DE 2022.
Prova Prática que será realizada
no dia 21 de AGOSTO de 2022,
LEONARDO ROBERTO FOLIM na Rua Antônio Aparecido DoPrefeito Municipal
mingues - Avenida Paulo Antunes Moreira – Distrito Industrial,
Publicado nesta Secretaria em Iperó/SP (Em frente ao Cemitério
04 de agosto de 2022.
da Saudade de Iperó), nos horários conforme Anexo I.
LUCIO GONÇALVES
DA SILVA FILHO
2 - INFORMAR que para partiSecretário de Governo
cipação o candidato convocado
deverá se apresentar ao Examinador com antecedência mínima
de 30 minutos do horário designado para o início, portando
Carteira Nacional de Habilitação
na categoria “D”, em pleno vigor.
Referido documento deverá ser
apresentado no original e estar
dentro do prazo de validade e é
imprescindível para a condução
do veículo em que será efetuada
a avaliação. O candidato que
deixar de apresentar referido
documento ou apresentá-lo de
forma diversa do estabelecido
neste Edital, será impedido de
realizar a Prova Prática e, portanto, DESCLASSIFICADO do
concurso público.

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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3 – INFORMAR que a avaliação
será efetuada observando os
critérios estabelecidos no item
8 do Edital de Abertura de
Inscrições do Concurso Público
Nº 004/2022, disponível no site
www.publiconsult.com.br.

Iperó,12 de agosto de 2022.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal
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