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Titular: Luiza Monise dos Anjos
Iperó, 16 de
Audiência Pública - Saúde VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 24, inciso 2º do Estatuto das
Mendes
Setembro de 2.022.
2o Quadrimestre de 2022 VALOR GLOBAL ATUALIZA- Apaes) com a seguinte ordem
Suplente: Mayara Marques de
DO: R$ 107.376,00 (cento e do dia:
Freitas
BRUNA LETÍCIA DE
A Prefeitura Municipal de sete mil trezentos e setenta 1. Apresentação de Relatório
Contábeis e Financeiro do
V – Representante do CECONTI:
OLIVEIRA CURVÊLO
Iperó, através da Secretaria de e seis reais).
primeiro semestre 2022,
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE Titular: Ruth Dornelas Paixão
Saúde, convida a todos para a
3a Audiência Pública de 2022 Angelo Valário Sobrinho 2. Relatório de Atividades do ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Suplente: Arthur Coimbra Filho
primeiro semestre 2022,
VI – Representante do Sindicato dos
referente ao 2o Quadrimestre
Presidente da Câmara
3. Outros mais.
Ferroviários:
de 2022 a ser realizada no dia
Municipal de Iperó
A Assembleia Geral será consTitular: Djair Almeida
PORTARIA DO PODER
30 de Setembro de 2022 (sextituída pelo Presidente ou Vice LEGISLATIVO MUNICIPAL
Suplente: Carlos Feliciano
ta-feira), às 19h00 na Câmara
Presidente, Diretoria Executiva,
VII – Associação dos Ferroviários
Municipal de Iperó.
CÂMARA MUNICIPAL DE ou do Conselho de Adminis- Portaria Nº 063/22 – Conceder Aposentados de Iperó:
Iperó, 13 de Setembro de
IPERÓ EXTRATO DO 1º tração, ou do Conselho Fiscal, férias a funcionária Aldine Regina Titular: Benedito Valário
ou do Conselho Consultivo Silva Motta, RG: 30.549.587-2 Suplente: José Carlos Simão
2022.
TERMO ADITIVO DO
CONTRATO N.º 002/2022 da Apae da que a ela com- (Assessor Parlamentar), referência VIII – Representante da APAE:
parecerem, quites com suas “D”, no período de 19/09/2022 à Titular: Ana Cristina da Silva
Dr. Sinomar Sousa Sene Júnior
Suplente: Juraci de Fátima Alves
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CONTRATANTE: CÂMARA contribuições (art.36, c/c 82). 28/09/2022.
No caso de procuração, esta Portaria Nº 064/22 – Conceder Dalmazzo
MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: AUTO POSTO deverá ter firma reconhecida férias ao funcionário Paulo Hen- Art. 2º. As nomeações supracitadas
em cartório, o outorgado de- rique de Araujo, RG: 44.001.575-3 terão validade pelo prazo máximo e
CÂMARA MUNICIPAL DE DONA CIDA LTDA
IPERÓ - EXTRATO DO 3º MODALIDADE: Dispensa verá ser membro da Diretoria (Assistente Administrativo ll), improrrogável de 02 (dois) anos, finTERMO ADITIVO DO
n.º 013/2022 – Processo nº Executiva, ou do Conselho de referência “G”, no período de dando em 08 de Setembro de 2024.
Administração, ou do Conselho 21/09/2022 à 30/09/2022.
Art. 3º. Este Decreto entrará em viCONTRATO N.º 007/2020 014/2022
OBJETO: Reajuste do preço Fiscal, ou do Conselho Consul- Portaria n.º063/2022- Publicada gor na data de sua publicação, revoCONTRATANTE: CÂMARA do litro do combustível eta- tivo da Apae outorgante, não e registrada nesta secretaria em 12 gadas as disposições em contrário.
podendo representar qualquer de setembro de 2022.
MUNICIPAL DE IPERÓ
nol e gasolina.
CONTRATADA: 4R TECNOLO- ASSINATURA: 13/05/2022 outra entidade filiada, ainda Portaria n.º064/2022- Publicada PREFEITURA DE IPERÓ, 09 DE
SETEMBRO DE 2022.
GIA DA INFORMAÇÃO LTDA VALOR GLOBAL COM ACRES- que também figurante dos e registrada nesta secretaria em 16
MODALIDADE: Pregão Presen- CIMO: R$ 15.233,60 (quinze seus quadros sociais. (art. 36, de setembro de 2022.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
cial n.º 001/2019 – Processo nº mil duzentos e trinta e três §1º).
Prefeito de Iperó
028/2019
reais e sessenta centavos) A Assembleia Geral instalar-se- ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
-á, em primeira convocação,
Presidente
OBJETO: Prorrogação por 12
Publicado nesta Secretaria, em 09
(doze) meses da vigência do Angelo Valário Sobrinho com a presença da maioria
absoluta dos Associados, apde Setembro de 2022.
contrato originário referente a
Presidente da Câmara
tos a votar, e, em segunda DECRETO Nº 2.314, DE 09 DE
cessão de direito de uso (locaMunicipal de Iperó
convocação, com qualquer
LUCIO GONÇALVES DA SILVA
SETEMBRO DE 2022
ção), dos sistemas integrados
número, meia hora depois, não
FILHO
de gestão pública descritos no
Secretário de Governo
Contrato 007/2019.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO exigindo a lei quórum especial “Nomeia os membros do ConASSINATURA: 25/07/2022
PARA REALIZAÇÃO DE (art. 24, inciso 2º, do Estatuto selho Municipal dos Direitos do
das Apaes)
Idoso – Biênio 2022/2024 - dá
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
ASSEMBLÉIA GERAL
LEI Nº 1.097, DE 16 DE
outras providências”
VALOR GLOBAL REAJUSTADO:
EXTRAORDINÁRIA
Iperó, 16 de setembro
SETEMBRO DE 2.022.
R$ 141.282,80 (cento e quaren– APAE DE IPERÓ de 2022
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
ta e um mil duzentos e oitenta 			A
Prefeito do Município de Iperó, “Dispõe sobre a criação da Coordee dois reais e oitenta centavos). Associação de Pais e Amigos
JAIME APARECIDO
Estado de São Paulo, no uso de nadoria da Proteção e Defesa Civil
dos Excepcionais (Apae) de
DE CAMARGO
do Município, criação do Conselho
suas atribuições legais; e
Angelo Valário Sobrinho Iperó, com sede em Iperó,
Presidente da Câmara
estado de São Paulo, na Rua Presidente da APAE de Iperó CONSIDERANDO o disposto no Municipal de Defesa Civil e do Funartigo 2º da Lei Municipal nº 827, do Municipal de Defesa Civil”.
Municipal de Iperó
Antonio Medeiros nº 150 –
de 06 de dezembro de 2013,
Bairro Guarapiranga, através
AUDIÊNCIA PÚBLICA
LEONARDO ROBERTO FOLIM, PreDECRETA:
de sua Diretoria Executiva,
Art. 1º. Ficam nomeados os mem- feito do Município de Iperó, Estado
CÂMARA MUNICIPAL DE no uso das atribuições que
IPERÓ - EXTRATO DO 1º lhe são conferidas pelo ar- Apresentação/Discussão bros do Conselho Municipal dos de São Paulo, no uso de suas atriTERMO ADITIVO DO
tigo 53, XI, do seu Estatuto, da Proposta do Orçamento Direitos do Idoso para o biênio buições legais, FAZ SABER QUE A
C MARA MUNICIPAL APROVOU E
CONTRATO N.º 011/2021 neste ato representada por para o Exercício de 2023 2022/2024, conforme segue:
I – Representante da Secretaria ELE SANCIONA E PROMULGA A
Presidente, Sr. Jaime ApareCONTRATANTE: CÂMARA cido de Camargo, para fins A Prefeitura Municipal de de Assistência e Desenvolvimento SEGUINTE LEI:
Art. 1º. Fica criada a Coordenadoria
MUNICIPAL DE IPERÓ
do artigo 38, I, CONVOCA Iperó, através da Secretaria Social
CONTRATADA: EDSON APA- todos os associados, através de Administração e Finanças, Titular: Leila Aparecida de Oliveira Municipal de Proteção e Defesa Civil
RECIDO DOS SANTOS ME
do presente Edital, para AS- convida para a audiência pú- Suplente: Luiz Eduardo Rossini – COMPDEC, do Município de Iperó,
MODALIDADE: Convite n.º SEMBLÉIA GERAL EXTRAOR- blica visando a discussão e II – Representante da Secretaria diretamente subordinada ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade
005/2021 – Processo nº DINÁRIA, que será realizada apresentação do Projeto de Lei de Saúde:
045/2021
no 15 de outubro de 2022 às do Orçamento Municipal para Titular: Gilce Maria Vida Aparecido de coordenar, em nível municipal,
OBJETO: Prorrogação por 9h30min, em primeira con- o exercício de 2.023, a ser rea- Suplente: Francisca Gleudivania todas as ações de defesa civil nos
períodos de normalidade e nas
12 (doze) meses da vigência vocação, e às 10h00minutos lizada no próximo dia 27 de se- Costa
do contrato originário refe- do mesmo dia, em segunda tembro de 2.022 (terça-feira), III – Representante da Secretaria emergências, desastres ou estado
rente prestação de serviços convocação, (atenção: a se- às 18h45m no Paço Municipal de Educação, Cultura e Esportes de calamidade pública.
Art. 2º. Para as finalidades desta Lei,
de manutenção predial dos gunda convocação deve ser (sala das licitações), em atendi- Titular: Roselene Araujo
prédio sede da Câmara mu- obrigatoriamente meia hora mento ao disposto no art. 48, Suplente: Ademar Ramos Gon- denomina-se:
I – Defesa Civil: o conjunto de ações
nicipal, descritos no Contrato depois conforme determina Inciso I do parágrafo 1º da Lei çalves
011/2021.
o artigo 37, §2º), não exigindo Complementar 101/2000 – Lei IV – Representante da Secretaria de preventivas, de socorro, assistenASSINATURA: 04/09/2022
a lei quórum especial (art. de Responsabilidade Fiscal. Planejamento e Desenvolvimento: ciais e reconstrutivas, destinadas a
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evitar ou minimizar os desastres,
preservar a moral da população e
restabelecer a normalidade social;
II – Desastre: o resultado de
eventos adversos, naturais ou
provocados pelo home, sobre
um ecossistema, causando danos
humanos, materiais ou ambientais
e consequentes prejuízos econômicos e sociais;
III – Situação de Emergência:
reconhecimento legal pelo poder
público de situação anormal,
provocada por desastre, causando
sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à
vida de seus integrantes.
IV – Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal,
provocada por desastre, causando
sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à
vida de seus integrantes.
Art. 3º. A COMPDEC manterá estreito intercambio com os demais
órgãos congêneres municipais,
estaduais e federais, com o objetivo de receber e fornecer subsídios
técnicos para esclarecimentos
relativos à defesa civil.
Art. 4º. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa
Civil – COMPDEC, constitui órgão
integrante do Sistema Nacional de
Defesa Civil.
Parágrafo único. São competências da Coordenadoria Municipal
de Proteção e Defesa Civil:
I – gerir e executar as ações de
defesa civil;
II – priorizar o apoio às ações preventivas e às relacionadas com a
Minimização de Desastres;
III – manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas
com a Defesa Civil;
IV – elaborar e implementar
planos diretores, preventivos,
de contingência e de ação, bem
como programas e projetos de
defesa civil;
V – analisar e recomendar a inclusão de áreas de riscos no Plano
Diretor estabelecido pelo § 1º, do
art. 182, da Constituição Federal;
VI – vistoriar áreas de risco e recomendar a intervenção preventiva,
o isolamento e a evacuação da
população de áreas e de edificações vulneráveis;
VII – manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas
com as ameaças, vulnerabilidades,
áreas de risco e população vulnerável;
VIII – implantar o banco de dados
e elaborar os mapas temáticos
sobre ameaças, vulnerabilidades
e riscos de desastres;
IX – atender às informações de
alerta dos órgãos de previsão e
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acompanhamento para exe- população, motivando ações humanos, materiais e equipa- adolescentes, gestantes, idosos
cutar planos operacionais em relacionadas com a Defesa mentos a serem convocados e portadores de deficiência em
tempo oportuno;
Civil, através da mídia local; e utilizados em situações de situações anormais, observada a
legislação aplicável;
X – implantar e manter atuali- XXIV – sugerir obras e me- anormalidades;
zados o cadastro de recursos didas de prevenção com o II – secretariar e apoiar as reu- VII – a organização de um plano
humanos, materiais e equipa- intuito de reduzir desastres; niões do Conselho Municipal de chamada, com o objetivo de
otimizar o estado de prontidão,
mentos a serem convocados XXV – participar e colaborar de Proteção e Defesa Civil;
e utilizados em situações de com programas coordenados III – estar atento às informa- na iminência de desastres;
ções de alerta dos órgãos de VIII – aprovar os critérios para
anormalidades;
pelo SIDEC;
XI – proceder à avaliação de XXVI – promover mobili- previsão e acompanhamento declaração, a homologação e o
danos e prejuízos das áreas zação comunitária visando para executar planos opera- reconhecimento de situação de
atingidas por desastres, e ao à implantação de Núcleos cionais em tempo oportuno. emergência ou de estado de capreenchimento dos formulá- Comunitários de Defesa Civil Art. 9º. Compete ao Setor lamidade pública;
IX – elaborar o regimento interrios de Notificação Preliminar (NUDEC), ou entidades cor- Técnico:
de Desastres – NOPRED e de respondentes, especialmente I – implantar o banco de dados no, que disporá sobre seu funAvaliação de Danos – AVADAN; nas escolas de nível funda- e elaborar os mapas temáticos cionamento, bem como propor
XII – propor à autoridade mental e médio e em áreas sobre ameaças, vulnerabilida- alterações, que será aprovado por
des e riscos de desastres;
Decreto do Poder Executivo.
competente a decretação ou de riscos intensificados;
homologação de situação de XXVII – estabelecer inter- II – implantar programas de Art. 13. O Conselho Municipal de
emergência e de estado de câmbio de ajuda com outros treinamento para voluntários Defesa Civil compor-se-á de representante, que terá um suplente
calamidade pública;
Municípios (comunidades da COMPDEC;
III – promover campanhas de cada um dos seguintes órgãos
XIII – executar a distribuição irmanadas);
e o controle dos suprimentos Art. 5º. A COMPDEC com- públicas e educativas para da Administração Pública Direta e
estimular o envolvimento da Indireta, sendo:
necessários ao abastecimento por-se-á de:
da população, em situações de I – Coordenador Executivo; população, motivando ações I – Representante da Secretaria
relacionadas com a defesa civil, de Saúde;
desastres;
II – Secretário;
II – Representante da Secretaria de
XIV – capacitar recursos huma- III – Conselho Municipal de através da mídia local.
Art. 10. Ao Setor Operacional Meio Rural, Ambiente e Turismo;
nos para as ações de defesa civil; Defesa Civil;
compete, dentre outras com- III – Representante da Secretaria
XV – implantar programas de IV – Setor Técnico;
petências:
de Governo;
treinamento para voluntariado; V – Setor Operacional.
XVI – realizar exercícios simu- Art. 6º. Os membros da I – implementar ações de IV – Representante da Secretaria
lados para treinamento das COMPDEC serão nomeados medidas não-estruturais e de Assistência e Desenvolvimento
Social;
equipes e aperfeiçoamento pelo Chefe do Poder Execu- medidas estruturais;
II – executar a distribuição e V – Secretaria Municipal de Obras
dos Planos de Contingência; tivo Municipal.
XVII – participar do SINDESB Art. 7º. Compete ao Coor- o controle de suprimentos VI – Secretaria Municipal de
e promover a criação e a in- denador Executivo da COM- necessários em situações de Transportes e Serviços Municipais;
desastres;
VII – Representante das Indústrias;
terligação de Centros de Ope- PDEC:
rações;
I – Organizar as atividades III – atuar diretamente com VIII – Representante do Comércio;
XVIII – promover a integração de defesa civil no Município; os Núcleos de Defesa Civil, IX – Representante da CPFL;
da Defesa Civil Municipal com II – Declarar situação de prestando o auxílio necessá- X – Representante da SABESP;
entidades públicas e privadas, emergência para áreas atin- rio em situações de crise ou XI – Representante do Conselho
emergência.
Tutelar de Iperó.
e com os órgãos estaduais, gidas por desastres;
regionais e federais;
III – Propor ao Prefeito a Art. 11. Fica criado o Conse- Parágrafo único. O Conselho
XIX – estudar, definir e propor decretação de estado de lho Municipal de Defesa Civil, Municipal de Defesa Civil será
normas, planos e procedi- calamidade pública, quando órgão colegiado e de caráter presidido pelo Coordenador da
deliberativo, no âmbito de Defesa Civil.
mentos que visem à preven- a situação exigir;
ção, socorro e assistência da IV – Promover, em parceria sua competência legal, de Art. 14. Os servidores públicos
população e recuperação de com a Secretaria Municipal fiscalização e consultivo nos designados para colaborar nas
ações emergenciais exercerão
áreas de risco ou quando estas de Educação, Cultura e Espor- demais casos.
forem atingidas por desastres; tes, a capacitação da defesa Art. 12. Ao Conselho Munici- essas atividades sem prejuízo das
XX – informar as ocorrências civil mirim nas escolas do pal da Defesa Civil compete: funções que ocupam e não farão
I – Aprovar políticas municipais jus a qualquer espécie de gratifide desastres ao Órgão Esta- Município.
cação ou remuneração especial.
dual e a Secretaria nacional de V – dirigir o órgão, represen- de Defesa Civil;
Defesa Civil;
tando o Município perante os II – Aprovar os planos e pro- Art. 15. Os Núcleos de Defesa
XXI – prever recursos orça- órgãos governamentais e não gramas elaborados pelo Coor- Civil – NUDECs, serão constituídos
denador da COMPDEC;
por representantes das comunimentários próprios necessários governamentais;
às ações assistenciais, de recu- VI – propor ao Conselho Mu- III – Assessorar o Chefe do dades organizadas nas regiões
peração ou preventivas, como nicipal o plano de trabalho da Poder Executivo no âmbito da sujeitas a riscos e atuarão de forma
Defesa Civil.
descentralizada e voluntária sob
contrapartida às transferências COMPDEC;
de recursos da União, na forma VII – propor os planos orça- IV – auxiliar na formulação, a coordenação da COMPDEC,
da legislação vigente;
mentários, de obras e servi- implementação e execução das competindo-lhes, dentre outras
atribuições:
XXII – implementar ações de ços, bem como outras des- ações da COMPDEC;
medidas não-estruturais e pesas, dentro da finalidade a V – propor normas para imple- I – treinamento de voluntários e
medidas estruturais;
que se propõe a COMPDEC. mentação e execução do COM- das equipes técnicas operacionais
XXIII – promover campanhas Art. 8º. Ao Secretário compete: PDEC no âmbito municipal; para atuarem em circunstâncias de
públicas e educativas para I – implantar e manter atuali- VI – propor procedimentos desastres;
estimular o envolvimento da zados o cadastro de recursos para atendimento a crianças, II – colaborar com a COMPDEC na

execução das ações de defesa civil; dos ou contratos com entidades
III – promover uma conscientização públicas ou privadas, referentes a
e a mudança cultural no que se refe- recursos que serão administrados
re à segurança e qualidade de vida; pelo Fundo;
IV – estimular a participação dos VII – Manter os controles necesindivíduos nas ações de segurança sários referente a empenhos, liquisocial e preservação ambiental;
dação e pagamentos das despesas
V – buscar, junto à comunidade, e aos recebimentos das receitas;
soluções dentro do próprio bairro VIII – Firmar com o responsável
para mitigar os desastres;
pelos controles da execução orVI – priorizar as ações de prevenção, çamentária, as demonstrações
como forma de reduzir as conse- mencionadas anteriormente;
quências dos desastres.
IX – Manter os controles necessáParágrafo Único. Os represen- rios sobre convênios ou contratos
tantes designados exercerão essas de prestação de serviços;
atividades sem vínculo municipal, X – Manter, em coordenação
e não farão jus a qualquer espécie com o setor de patrimônio do
de gratificação ou remuneração Município de Iperó, os controles
especial.
necessários sobre os bens e patriArt. 16. Fica criado, em conformida- mônios adquiridos com recursos
de com o disposto na Lei Federal nº do Fundo.
12.608/2012, o Fundo Municipal de Art. 19. Constituirão receitas do
Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC, Fundo Municipal de Proteção e
do Município de Iperó, vinculado ao Defesa Civil:
gabinete do Prefeito, o qual será ad- I – Auxílios financeiros, doações,
ministrado pelo Conselho Municipal subvenções, premiações, conde Proteção e Defesa Civil.
tribuição ou transferências de
Art. 17. O Fundo Municipal de órgãos públicos ou entidades
Proteção e Defesa Civil – FUMPDEC, nacionais ou estrangeiras;
tem por finalidade prover recursos II – Recursos transferidos da União
para a Coordenadoria Municipal e do Estado, através de acordos,
de Proteção e Defesa Civil, desen- ajustes, convênios ou parcerias,
volver ações e serviços públicos de que firmam estratégias e prograadministração, prevenção, socorros, mas de Defesa Civil;
assistência e recuperação, nas com- III – Recursos provenientes das
petências e atribuições previstas transferências do Fundo Nacional
para o COMPDEC.
e Estadual de Defesa Civil;
Parágrafo único. As ações de que IV – Dotações orçamentárias do
trata o caput deste artigo têm por Município e recursos adicionais
objetivo assegurar o desenvolvi- que a lei estabelece no transcorrer
mento das atividades da COMPDEC, de cada exercício;
criando condições para promover V – Recursos provenientes de doe garantir sua autonomia, o desen- nativos e contribuições de pessoa
volvimento de suas competências física e jurídica para fins exclusivos
e a integração com outros órgãos de aplicação de Defesa Civil;
do Sistema Nacional de Proteção VI – Aplicações financeiras dos
e Defesa Civil, conforme disposto recursos financeiros do Fundo
na Lei Federal nº 12.608, de 10 realizadas na forma da legislação
de abril de 2012, Decreto Federal vigente; e
nº 7.257/2010, Lei Estadual nº VII – Outras receitas provenientes
18.519/2015, e legislações correlatas. de fontes legalmente instituídas.
Art. 18. Compete ao Conselho Parágrafo único. Os recursos desGestor do FUMPDEC:
critos neste artigo serão obrigaI – Administrar os recursos financei- toriamente depositados em conta
ros vinculados ao Fundo;
bancária especifica a ser aberta
II – Prestar contas da gestão finan- em instituição oficial, em nome
ceira;
do “Fundo Municipal de Proteção
III – Movimentação financeira das e Defesa Civil”.
contas do Fundo, juntamente com Art. 20. Os recursos do Fundo
o Prefeito Municipal ou por pessoa Municipal de Proteção e Defesa
a quem este delegar;
Civil – FUMPDEC, serão aplicados à
IV – Assinar as movimentações Proteção e Defesa Civil, nos termos
financeiras necessárias à adminis- das atribuições e competências
tração da conta vinculada ao Fundo; fixadas nesta Lei e na Lei Federal e
V – Ordenar despesas com seus re- Estadual atinentes à matéria.
cursos, de acordo com a legislação; Art. 21. Poderão constar dos
VI – Administrar convênios, acor- currículos escolares nos estabe-
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lecimentos municipais de ensi- lado esquerdo a E. E. Estação propriedade de Fepasa S.A., Lei Complementar, nos exatos terno, noções gerais sobre proce- George Oetterer, olha para com azimute de 54º33’12”, e mos do disposto na Lei Federal nº
dimentos de Defesa Civil.
frente do imóvel, onde se tem distante de 91,08m (noventa 8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo único. A colaboração 14 m frente, do lado direito e um metros e oito centíme- Art. 3º. O Poder Executivo firmará
referida neste artigo será con- segue até aos fundos com tros); deflete à direita e segue com o vencedor do certame o
siderada prestação de serviço 194,89 m confrontando com confrontando com a faixa não competente contrato e outorgará
relevante e constará dos as- as Matrículas de n.º 10.694 e edificante paralela com a Es- a escritura de compromisso de
sentamentos dos respectivos 10.693, com mesma medida trada de Ferro de propriedade venda e compra na qual constarão
servidores.
do lado esquerdo confron- da Fepasa S.A. com azimute todas as exigências constantes do
Art. 22. As despesas decor- tando com a E. E. Estação de 147º51’06” e distância de edital de licitação, bem como o
rentes da execução desta Lei George Oetterer e Matrículas 80,00m (oitenta metros); de- preço a ser pago pelo bem imóvel
correrão por conta de dotação 10.773; 10.774 e 10.775, e nos flete novamente à direita e adquirido com a quantidade de
orçamentária própria, consig- fundos encerrado a área com segue confrontando-se com parcelas e respectivas datas de
nada no orçamento vigente. 14 m, fazendo divisas com a propriedade de Maria Apare- pagamento.
cida Monteiro Oetterer 91,10m Art. 4º. Após o pagamento inteArt. 23. O Poder Executivo propriedade Fepasa S.A;
regulamentará a presente Lei II) Uma Gleba de terras, de- (noventa e um metros e dez gral do preço e do cumprimento
por Decreto, no que couber. nominada “Gleba A”, situada centímetros), encerrando a de todas as exigências contidas
Art. 24. Esta lei entrará em vi- na cidade de Iperó, a Rua área em questão”. Cadastrada no edital de licitação será lavrada
gor na data de sua publicação, Endócles José de Almeida, na Prefeitura Municipal sob a a escritura definitiva de venda e
compra.
revogando-se as disposições Bairro George Oetterer, de sigla nº 09.0069.0120.00;
em contrário, especialmente o matrícula 10.773, no Registro VI) UM TERRENO, parte da Art. 5º. Em caso de descumpriDecreto Municipal nº 086, de de Imóveis de Boituva, de matrícula 10.694 do Cartório mento pelo vencedor da licitação
08 de maio de 1997.
Cadastro Municipal de nú- de Registro de Imóveis de Boi- de qualquer das exigências e/
mero 09.0070.0141.00; com tuva, com área de 10.787,65m² ou caso não seja efetuado o pa(dez mil, setecentos e oitenta gamento integral do preço, se
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 16 2.947,00 m²;
DE SETEMBRO DE 2022. III) Uma Gleba de terras, de- e sete metros e sessenta e dará a retrocessão do imóvel ao
nominada “Gleba C”, situada cinco decímetros quadrados), patrimônio público, com todas as
LEONARDO ROBERTO FOLIM na cidade de Iperó, a Rua situado na cidade de Iperó, construções e/ou benfeitorias a
Prefeito Municipal
Endócles José de Almeida, desta Comarca, no Bairro de ele incorporados e sem direito a
Bairro George Oetterer, de George Oetterer, com a se- qualquer retenção ou indenização.
Publicado nesta Secretaria matrícula 10.774, no Registro guinte descrição: “inicia-se Art. 6º. O vencedor da licitação
em 16 de setembro de 2022. de Imóveis de Boituva, de num ponto comum a 63,43m deverá arcar com todas as despeCadastro Municipal de nú- (sessenta e três metros e qua- sas de escritura e registro.
LUCIO GONÇALVES
mero 09.0070.0191.00, com renta e três centímetros) da Art. 7º. Faz parte integrante desta
Rua Projetada, vértice formado Lei Complementar a avaliação do
DA SILVA FILHO
2.500,00 m²;
Secretário de Governo
IV) Uma Gleba de terras, de- pela gleba em questão com o imóvel.
nominada “Gleba D”, situada remanescente de propriedade Art. 8º. Esta Lei Complementar
na cidade de Iperó, a Rua de Maria Aparecida Monteiro entrará em vigor na data de sua
Endócles José de Almeida, Oetterer, que com esta segue publicação, revogadas as disposiLEI COMPLEMENTAR Nº Bairro George Oetterer, de com azimute de 327º51’06” e ções em contrário.
192, DE 16 DE SETEMBRO matrícula 10.775, no Registro distância de 114,89m (cento
PREFEITURA DE IPERÓ,
DE 2022.
de Imóveis de Boituva, de e quatorze metros e oitenta
Cadastro Municipal de nú- e nove centímetros); deflete a EM 16 DE SETEMBRO DE 2022.
“Autoriza o Poder Executivo mero 09.0070.0251.00, com direita e segue confrontando
com propriedade de Maria LEONARDO ROBERTO FOLIM
a alienar imóveis localizados 966,39 m²;
Prefeito Municipal
no município de Iperó/SP e dá V) Uma Gleba de terras, re- Aparecida Monteiro Oetterer,
outras providências”.
presentado na matrícula nº com azimute de 54º33’12” e
10.693, do Cartório de Re- distância de 91,08m (noventa Publicado nesta Secretaria em 16
de setembro de 2022.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, gistro de Imóveis de Boituva/ e um metros e oito centímePrefeito do Município de Iperó, SP, com área de 7.786,50 m² tros); deflete a direita e segue
LUCIO GONÇALVES DA
Estado de São Paulo, no uso (sete mil, duzentos e oitenta confrontando com a faixa não
SILVA FILHO
de suas atribuições legais, e seis metros e cinquenta de- edificante paralela com a EsSecretário de Governo
FAZ SABER QUE A C MARA címetros quadrados), situada trada de Ferro de propriedade
MUNICIPAL APROVOU E ELE na cidade de Iperó, desta da Fepasa S.A. com azimute
SANCIONA E PROMULGA A Comarca, no Bairro de Geor- de 147º51’06” e distância de
SEGUINTE LEI:
ge Oetterer, com a seguinte 122,39m (cento e vinte e dois
Art. 1º. Fica o Poder Executivo descrição: inicia-se num pon- metros e trinta e nove centímeMunicipal autorizado a alienar to comum a 178,32m (cento e tros); deflete a direita e segue
os imóveis abaixo discrimi- setenta e oito metros e trinta com azimute de 239º16’27” e
nados:
e dois centímetros) da Rua distância de 90,96m (noventa
I) UM TERRENO, com área Projetada, vértice formado metros e noventa e seis cende 2.728,46m² (dois mil sete- pela gleba em questão com tímetros), confrontando com
centos e vinte e oito metros o remanescente de proprie- o remanescente da área até o
quadrados e quarenta e seis dade de Maria Aparecida ponto de partida, encerrando
centímetros), situado na cidade Monteiro Oetterer, que com o perímetro.”
de Iperó, desta Comarca, no esta segue de direita e se- Art. 2º. A alienação será reaBairro de George Oetterer, gue confrontando-se com lizada através de processo
com a seguinte descrição: par- propriedade da Fepasa S.A., licitatório, na modalidade conte da rua projetada de quem com azimute de 327º51’06” corrência pública, pela maior
vem pelo acesso onde se vê do e distância de 80,00 (oitenta oferta e desde que o preço
lado direito a Escola Municipal metros), deflete à direita e ofertado não seja inferior ao
Marinheiro Mariz e Barros e do segue confrontando-se com da avaliação anexa à presente
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