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LEI Nº 979, DE 9 DE MARÇO DE 2020. LEI Nº 980, DE 9 DE MARÇO DE 2020.
“A Lei Municipal nº 813, de 10 de
Julho de 2.013 que ‘Dispõe sobre a
obrigatoriedade das agências bancárias instaladas no município de Iperó,
providenciar condições de segurança,
visando um atendimento de qualidade
aos respectivos usuários.’”
Autoria: João Antonio Domingues dos
Santos
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º. A Lei Municipal nº 813, de 10
de Julho de 2.013 que “Dispõe sobre
a obrigatoriedade das agências bancárias instaladas no município de Iperó,
providenciar condições de segurança,
visando um atendimento de qualidade
aos respectivos usuários.” passará a ter
o art. 4ºA que terá a seguinte redação:
Art. 4ºA. Todos os estabelecimentos
bancários sujeitos, por força desta
Lei, deverão instalar uma unidade de
guarda-volumes, á disposição, para utilização gratuita por clientes e usuários,
instalada de acordo com as seguintes
especificações técnicas mínimas:
I - estar posicionada entre a porta de
entrada da instituição e a porta eletrônica de segurança;
II - possuir dispositivo individual de travamento por meio de chaves, cartões
ou senhas, de forma a garantir a guarda segura dos pertences dos usuários;
III - conter, no mínimo, 8 (oito) compartimentos individuais, isolados entre si,
para a guarda de pertences;
IV - ser composto por material que garanta a integridade dos pertences deixados em cada compartimento;
V - possuir numeração indicativa em
cada um dos compartimentos, com indicação visual para os procedimentos
de ocupação e desocupação de cada
um.
Art.2º. Os demais artigos da Lei Municipal nº 813, de 10 de julho de 2.013
permanecerão inalterados.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 9
DE MARÇO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 9 de
março de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

treinamentos a adoção do “Selo Lucas Begalli suas Autarquias;
Zamora”, garantindo a adequação dos mes- b)Documentos que comprovem a titu“Dispõe sobre a adoção de treinamento mos ao programa previsto da presente lei. laridade sobre o imóvel;
em primeiros socorros para professores e
c)Cópia do CPF, RG e CNPJ.
funcionários da rede escolar em todo o Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará no II - Pertencentes a entidade religiosa
Município de Iperó, e Estabelece o “SELO que couber, a presente lei.
de qualquer culto, quando destinado
LUCAS BEGALLI ZAMORA” e dá outras
a templo, sede, convento, seminário e
providências.”
Art.6º. Esta Lei entrará em vigor na data da residência paroquial:
Autoria: João Antonio Domingues dos sua publicação.
a)Documentos que comprovem a tituSantos, Lúcio Gonçalves da Silva Filho e
laridade sobre o imóvel;
Angelo Valário Sobrinho
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 9 DE b)Documentos pertinentes à entidade
MARÇO DE 2020.
religiosa comprovando a utilização efeVANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal
tiva e habitual do local no exercício de
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
VANDERLEI POLIZELI
suas atividades religiosas e sociais;
suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
Prefeito Municipal
c)Cópia do CNPJ.
A C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
III - Pertencente à agremiação desporSANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE Publicada nesta Secretaria, em 9 de março tiva licenciada e filiada à Federação EsLEI:
de 2020.
portiva Estadual, quando utilizado efetiva e habitualmente no exercício das
Art. 1º. Fica instituída na rede pública e
JOYCE HELEN SIMÃO
suas atividades sociais:
privada de ensino em todo o município
Secretária de Governo
a)Documentos que comprovem a titude Iperó da adoção de treinamento aos
laridade sobre o imóvel;
professores e funcionários das escolas
b)Estatutos devidamente registrados;
e creches para prevenção de acidentes DECRETO Nº 1.974,DE 7 DE FEVEREIRO DE 2020. c)Ata da última eleição da diretoria;
e atendimentos de primeiros socorros,
d)Cópia do balanço acompanhado da
em consonância com a Lei Estadual nº “Regulamenta os artigos 41 e 42 da Lei demonstração de lucros e perdas do úl15.661, de 09 de janeiro de 2015, e a Complementar nº 50, de 29 de dezembro de timo exercício financeiro;
Lei Federal nº 13.722, de 04 de outubro 1.994 (Código Tributário Municipal), o artigo e)Cópia de comprovante de filiação à Fede 2018.
1º da Lei nº 23, de 22 de junho de 1.994 deração Estadual ou órgão equivalente;
(Dispõe sobre concessão de isenção de IPTU, f)Cópia do CNPJ.
Parágrafo Primeiro. O artigo tem o ob- para Aposentados, Pensionistas e Deficientes IV - Pertencente ou cedido gratuitajetivo de fazer com que as escolas mu- Físicos) e o artigo 3º da Lei nº 159, de 09 de mente a sociedade ou instituição sem
nicipais e creches, sem prejuízo de suas abril de 2019 (Dispõem sobre a concessão de fins lucrativos que se destine a congredemais atividades ordinárias, a capacita- isenção do pagamento do Imposto Predial e gar classes patronais ou trabalhadores
ção do corpo docente e funcional para a Territorial Urbano – IPTU para pessoas porta- com a finalidade de realizar sua união,
prestação de primeiros socorros de forma doras de necessidades especiais ou doenças representação, defesa, elevação de seu
segura e correta em situações emergên- graves, do Município de Iperó e dá outras nível cultural, físico ou recreativo:
cias que exija um atendimento prévio providências).”
a)Documentos que comprovem a tituimediato.
laridade sobre o imóvel;
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município b)Estatutos devidamente registrados;
Art. 2°. O Treinamento em primeiros de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de c)Ata da eleição do último diretório;
socorros será ministrado por entidades suas atribuições legais,
d)Balanço do último exercício financeiro
municipais ou estaduais, especializadas
acompanhado da conta de lucros e perdas;
em práticas de auxílio imediato e emer- CONSIDERANDO o disposto na legislação e)Declaração de utilidade pública,
gencial à população tais como, Corpo de municipal e a atual necessidade de regula- quando for o caso;
bombeiros, Secretaria de Saúde, Servi- mentação das isenções e descontos conce- f)Comprovante de filiação na entidade
ços de Atendimento Móvel de Urgência didos no Imposto Predial e Territorial Urbano ou órgão equivalente;
(SAMU) e Defesa Civil tendo como ob- – IPTU;
g)Cópia do CNPJ.
jetivo:
V - Pertencente a sociedade civil sem
DECRETA
fins lucrativos destinada ao exercício
I - Identificar e agir preventivamente em
de atividades culturais, recreativas ou
situações de emergências e urgências;
Art. 1º. Os munícipes que se enquadrarem esportivas:
II - Prestar socorro imediato até a chega- nas exigências previstas na Lei Municipal a)Documentos que comprovem a tituda do suporte médico especializado local nº 23/1994 e nas Leis Complementares nº laridade sobre o imóvel;
50/1994 (Código Tributário do Município) e b)Estatutos devidamente registrados;
Parágrafo único. O conteúdo dos cursos nº 159/2019, para obtenção de isenção do c)Ata da eleição do último diretório;
de primeiros socorros ministrado deverá Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, d)Balanço do último exercício financeiro
ser condizente com a faixa etária do pú- deverão formular o pedido por meio de pro- acompanhado da conta de lucros e perdas;
blico atendido pelo estabelecimento de tocolo, na sede da municipalidade ou da e)Declaração de utilidade pública,
ensino.
sede da Sub Prefeitura, localizada no bairro quando for o caso;
de George Oetterer até o vencimento da par- f)Comprovante de filiação na FederaArt. 3º. O curso de treinamento de pri- cela única e/ou da primeira parcela do IPTU. ção Estadual ou órgão equivalente.
meiros socorros deverá ser oferecido para
g) Cópia do CNPJ.
todos, sem prejuízo de suas atividades or- Art. 2º. Os pedidos de isenção de IPTU, a que VI - Declarado de Utilidade Pública para
dinárias.
se referem os incisos I a VII do artigo 41, da fins de desapropriação, a partir da parLei Complementar nº 50/1994, deverão ser cela correspondente ao período da arParágrafo único. Cada escola e creche instruídos com os documentos previstos para recadação do tributo em que ocorrer a
estabelecida no Município de Iperó, de- cada categoria de imóvel, a seguir elencados: emissão de posse ou a ocupação efetiverá conter no mínimo 1(um) profissional
va pelo poder desapropriante:
do corpo docente ou funcional capacita- I - Pertencente a particular, quando cedido a)Documentos que comprovem a titudo, comprovadamente, para fins de aten- gratuitamente, em sua totalidade, para uso laridade sobre o imóvel;
dimento desta lei.
exclusivo da União, dos Estados, do Distrito b)Decreto que declarou o imóvel de utiliFederal, do Município ou de suas autarquias: dade pública para fins de desapropriação;
Art. 4°. Fica estabelecido as escolas e a) Cópia do contrato firmado com a União, c)Cópia do CPF e RG dos proprietários
creches e profissionais participantes dos Estado, Distrito Federal ou do Município, e do imóvel.
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VII - Tombado pelo Município, pelo Estado ou pela União:
a)Documentos que comprovem a titularidade sobre o imóvel;
b)Comprovação de que o imóvel foi
tombado;
c)Comprovação de que o imóvel está
devidamente preservado e em perfeito
estado de conservação;
d)A.R.T. assinada por responsável técnico;
e)Cópia do CPF e RG dos proprietários
do imóvel.
Art. 3º. Os pedidos de isenção de IPTU
a que se referem o artigo 42, da Lei
Complementar nº 50/1994, que rege
sobre o bem imóvel de pessoa comprovadamente pobre, deverão ser instruídos com os documentos previstos, a
seguir elencados:
a)Requerimento;
b)Documentos que comprovem a titularidade sobre o imóvel;
c)Comprovação de renda familiar que
não ultrapasse 01 (um) salário mínimo
e meio;
d)Declaração de próprio punho que
não possui outra propriedade;
e)Cópia do CPF e RG dos proprietários
do imóvel.
Parágrafo único. O deferimento da
isenção não exime o beneficiário do
cumprimento das obrigações tributárias acessórias consubstanciadas na Legislação Municipal.
Art. 4º. Os pedidos de isenção de IPTU
a que se refere o artigo 1º, da Lei nº
23/1994 que “Dispõe sobre a Concessão de isenção de IPTU, para aposentados, pensionistas e deficientes físicos”
deverão ser instruídos com os documentos previstos, a seguir elencados:
I - Pertencentes à Aposentados e Pensionistas:
a)Requerimento;
b)Comprovação da condição de aposentado ou pensionista;
c)Comprovação do número do benefício;
d)Documentos que comprovem a titularidade sobre o imóvel;
e)Comprovação de rendimentos inferiores a até 3 (três) salários mínimos
vigentes à época do lançamento do
tributo;
f)Comprovação de rendimentos do
cônjuge ou companheiro do solicitante, quando for o caso;
g)Declaração de próprio punho que
não possui outra propriedade;
h)Cópia do CPF e RG dos proprietários
do imóvel;
i)Certidão de casamento, quando for o
caso.
II - Pertencentes à Deficientes Físicos:
a) Requerimento;
b) Comprovação da condição de deficiente físico;
c)Atestado médico indicando a espécie
de deficiência acompanhada do CID Código Internacional de Doenças;
d)Documentos que comprovem a titu-
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laridade sobre o imóvel;
e)Declaração de próprio punho que não
possui outra propriedade;
f)Cópia do CPF e RG dos proprietários do
imóvel;
g)Certidão de casamento, quando for o
caso.
Art. 5º. Os pedidos de isenção de IPTU a
que se referem o artigo 1º, da Lei Complementar nº 159/2019, que rege sobre
a isenção do pagamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU para
pessoas portadoras de necessidades especiais ou doenças graves, deverão ser
instruídos com os documentos previstos
no artigo 3º da referida Lei, a seguir elencados:
a)Requerimento;
b)Documento hábil que comprove ser o
imóvel, objeto do pedido de isenção, única propriedade em seu nome ou de seu
cônjuge;
c)Certidão de Casamento, quando for o
caso;
d)Quando o imóvel alugado, contrato
de locação no qual conste o requerente
como principal locatário;
e)Documento de identificação do requerente (Cédula de registro de Identidade
(RG) e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e, quando o dependente do proprietário for o portador da
doença, juntar documento hábil a fim de
se comprovar o vínculo de dependência
(cópia da certidão de nascimento/casamento);
f)Cadastro de Pessoa Física (CPF);
g)Atestado Médico fornecido pelo médico que acompanha o tratamento,
contendo: Diagnóstico Expressivo da
Doença (Anatomopatológico); Estágio
Clinico atual; Classificação Internacional
da Doença (CID); Carimbo que identifique o nome e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina
(CRM);
h)Comprovação de renda familiar que
não ultrapasse 03 (três) salários mínimos;
i)Declaração de que não possui outra
propriedade.

o ressarcimento dos valores.

Parágrafo único. Os desembolsos para
o Legislativo Municipal observarão os
Art. 7º. Os contribuintes que não se enqua- duodécimos mensais dos créditos orçadrarem nos requisitos da legislação munici- mentários à ele atribuídos.
pal terão seu pedido indeferido e deverão
recolher o imposto integralmente sob pena Art. 3º. Cabe aos órgãos setoriais do
de cobrança amigável e/ou judicial do valor Município o cumprimento do disposto
devido.
no artigo 8º da Lei Municipal nº 961, de
27 de junho de 2019.
Art. 8º. A renovação dos pedidos de isenção
e desconto do pagamento de IPTU, a que Art. 4º. O pagamento de despesas no
se refere a Lei nº 23/1994 e as Leis Comple- exercício de 2020, inclusive, dos Restos
mentares nº 50/1994 e 159/2019, deverá ser a Pagar, observado o artigo 2º, fica aufeita anualmente até o vencimento da par- torizado até o montante dele constante.
cela única e/ou da primeira parcela do IPTU.
Art. 5º. O Secretário de Administração
Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na e Finanças, desde que respeitados os
data de sua publicação, revogadas as dispo- montantes previstos nos Relatórios Gesições em contrário.
renciais, poderá:
I - Proceder ao remanejamento dos liPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,7 DE
mites entre órgãos;
FEVEREIRO DE 2020.
II - Proceder ao remanejamento dos limites entre Restos a Pagar e Despesas
Orçamentárias;
VANDERLEI POLIZELI
III - Promover alterações nos cronograPrefeito Municipal
mas de pagamento.
Publicada nesta Secretaria, em 7 de fevereiro Art. 6º. Os créditos suplementares e esde 2020.
peciais que vierem a ser abertos durante o exercício de 2020, bem como, os
créditos especiais reabertos, terão sua
JOYCE HELEN SIMÃO
execução condicionada aos limites.
Secretária de Governo
Art. 7º. Se verificado que a realização
da receita poderá não comportar as
DECRETO Nº 1.974, DE 14 DE JANEIRO DE 2020. metas fiscais estabelecidas na Lei nº
961, de 27 de junho de 2019, a Secre“Dispõe sobre a programação financeira tária de Administração e Finanças devepara o exercício de 2020, bem como, esta- rá promover a limitação de empenho e
belece o cronograma de execução mensal de movimentação financeira.
desembolso e as metas bimestrais de arrecadação, nos termos dos artigos 8º e 13 da Lei Art. 8º. Os Secretários Municipais, no
Complementar nº 101/2000.”.
âmbito de suas competências, adotarão as providências necessárias à execuVANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município ção do disposto neste Decreto.
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, especialmente, o dis- Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor
posto no artigo 7º da Lei Municipal nº 961, na data da sua publicação.
de 27 de junho de 2019, e à vista do que
consta dos artigos 8º e 13 da Lei Comple- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
mentar nº 101/2000;
14 DE JANEIRO DE 2020.

Parágrafo único. O deferimento da isenDECRETA
ção não exime o beneficiário do cumprimento das obrigações tributárias aces- Art. 1º. Ficam estabelecidas para o exercísórias consubstanciadas na Legislação cio de 2020, a programação financeira e o
Municipal.
cronograma mensal de desembolso, assim
como as metas bimestrais de arrecadação,
Art. 6º. O deferimento ou indeferimento objetivando compatibilizar a realização das
do pedido de isenção do imposto será despesas ao efetivo ingresso das receitas
comunicado ao contribuinte no endereço municipais.
indicado no protocolo, sem prejuízo da
consulta pelo próprio contribuinte junto Parágrafo único. O acompanhamento do
às repartições públicas municipais.
que trata o caput deste artigo será efetuado
pela Secretaria de Administração e Finanças
§1º. Sem prejuízo do comunicado enca- por meio da emissão de Relatórios Gerenminhado ao contribuinte, a Divisão de ciais.
Tributos expedirá relação dos pedidos
com respectivo resultado para publicação Art. 2º. O cronograma de que trata o artigo
no Jornal Oficial do Município.
1º dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às
§2º. No caso de interposição de eventual despesas de caráter discricionário e respeitarecurso ou pedido de reconsideração de- rá todas as vinculações constitucionais e leverá o contribuinte recolher o tributo e, gais existentes.
em caso de futuro deferimento, requerer

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
14 de janeiro de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

