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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
A Divisão de Recursos Humanos,
por meio da servidora ocupante
do cargo efetivo de Auxiliar de Departamento Pessoal, torna pública
a DESCLASSIFICAÇÃO da candidata, Sra. MICHELLE JULIANA DENIZ
TRUGILHO, que apesar de devidamente convocado para o cargo de
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I, conforme aprovação no
Processo Seletivo Simplificado nº
001/2020, deixou de apresentar a
documentação exigida no item 3
do Edital de Processo Seletivo Simplificado 001/2020.
Iperó, 20 de agosto de 2020.
Tatiane da Silva Caldeira
Auxiliar de Departamento Pessoal
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2020

pias reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato, as
quais não serão devolvidas.
3- Os candidatos que forem convocados e
que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou de
desistência dos que constarem com melhor
classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 20 de agosto de 2020.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2020
A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão
de Recursos Humanos e da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes, CONVOCA
os candidatos abaixo relacionados para
comparecimento às repartições municipais
para fins de provimento de cargo em caráter temporário.
A convocação seguirá a ordem de classificação dos candidatos, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n°
001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida Santa
Cruz, 355- Jardim Santa Cruz- Iperó-SP
DATA: 25.08.2020 - HORÁRIO: 09h00min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA - Classificados
de nº 03º e 04º.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- PORTUGUÊS- Classificados de
nº 06º e 07º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias
acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico
Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se for
o caso, poderá ser efetivada por meio de
procuração mediante apresentação do
respectivo instrumento de mandato com
firma reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade
do procurador e do candidato, as quais
não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente, ultrapassarem o número de vagas somente
farão jus à escolha no caso de não comparecimento ou de desistência dos que
constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.

A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria da Educação, Cultura e
Esportes e,
Considerando a necessidade em
caráter emergencial para a função
de Professor de Ensino Fundamental II – Inglês;
Considerando que todos os classificados no Processo Seletivo 01/2020
foram convocados;
Considerando ainda o item 11.9
do edital do Concurso Público
01/2020;
Comunica a convocação para o
provimento de CARGO EM CARÁTER TEMPORÁRIO dos interessados
a vaga para comparecer na data
e local abaixo determinados para
atribuição de aulas:
A chamada seguirá a ordem dos
candidatos classificados nos termos
do Edital de Concurso Público n°
001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
Cruz.
DATA: 25.08.2020 / HORÁRIO:
09h00min
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – INGLÊS – Classificados do nº 07º ao 10º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópias acompanhadas das vias
originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho
se for o caso, poderá ser efetivada
Iperó, 20 de agosto de 2020.
por meio de procuração mediante
apresentação do respectivo insDivisão de Recursos Humanos
trumento de mandato com firma Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
reconhecida acompanhado de có-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria
de Saúde, comunica a convocação para o
provimento de cargo em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos
classificados nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa Cruz,
355 – Jardim Santa Cruz
DATA: 25.08.2020 - HORÁRIO: 09h00min
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM- Classificado de nº 31º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar cópia
acompanhada dos originais da Carteira de
Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
acompanhado do respectivo Histórico Escolar
no momento da atribuição;
2- A escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo instrumento de
mandato com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o número de vagas somente escolherão
em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 20 de agosto de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde

EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS

CÂMARA MUNICIPAL DE IPERO
RETIFICAÇÃO
Refiticar o numero do processo onde se lê: Processo nº
008/2019 publicado no Jornal Oficial do Município, edição 731, do dia 31/07/2020, na folha 02, leia – se: Processo nº 28/2019.
OBJETO: 1º Termo Aditivo de Prorrogação do prazo de vigência e supressão do valor global do Contrato 007/2020,
originado do Pregão Presencial 001/2019 e Processo
008/2019 – de Prestação de Serviços que fazem entre si
a Câmara Municipal de Iperó e a empresa 4R Tecnologia
da Informação Ltda.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
CONTRATADA: CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
LTDA
MODALIDADE: Dispensa n.º 004/2019 – Processo n.º
29/2019 – Contrato nº 009/2019
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviços na área de telecomunicações e internet, referente
ao serviço de acesso a internet banda larga.
DATA DO ADITAMENTO: 17/08/2020
VALIDADE: 12 MESES
VALOR GLOBAL: R$ 3.588,00 tres mil, quinhentos e oitenta e oito reais)
VALOR PARCIAL: R$ 299,00 ( duzentos e noventa e nove
reais)
Luiz Fernando Paula Leite
Presidente da Câmara Municipal de Iperó
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DECRETO Nº 2.036,
DE 21 DE AGOSTO DE 2020.

Câmara Municipal de Iperó
Em cumprimento ao disposto no artigo 278 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Iperó, PARECER PRÉVIO ÀS
CONTAS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ - EXERCÍCIO 2016.

Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira”,
em 19 de Agosto de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

“Dispõe sobre a adoção de medidas complementares e específicas para os setores que tiveram o
atendimento presencial de pessoas
autorizado na forma do decreto
estadual nº 65.141/2020 e dos decretos municipais nº 2.014/2020 e
2.019/2020 e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições
legais;
Considerando as providências já
adotadas por meio dos Decretos
Municipais nº 1.988, 1.989, 1.990,
1.991, 1.994, 1.997, 2.005, 2.007,
2.013, 2.014, 2.020, 2.023, 2.026,
2.027, 2.032 e 2.033/2020, nos
quais foram estabelecidas medidas
e ações preventivas de enfrentamento ao vírus;
Considerando a resolução da Secretaria de Saúde do Governo do
Estado de São Paulo nº 96, de 29
de junho de 2.020;
Considerando que o Município de
Iperó integra a região da Departamento Regional de Saúde XVI - Sorocaba, que foi classificado na Fase
3 - Flexibilização (fase controlada,
com maior liberação de atividades)
pelo Governo do Estado de São
Paulo;
DECRETA
Art. 1º. Sem prejuízo das medidas
determinadas pelos Decretos nº
2.014 e 2.019/2020 para a retomada econômica de atividades no
âmbito do Município, em 2 de junho de 2020, ficam estabelecidas
medidas complementares e específicas para os setores que tiveram
funcionamento na forma prevista
no anexo III do decreto estadual nº
65.141/2020.
Art. 2º. As atividades imobiliárias,
comércio em geral, concessionárias
de veículos e escritórios poderão
desenvolver suas atividades em período não superior a 8 (oito) horas
diárias, no horário compreendido
entre após às 08h e antes das 19h
de segunda-feira à sábado.
Art. 3º. Bares, Restaurantes e Similares poderão desenvolver suas
atividades com consumo local,
somente ao ar livre ou áreas arejadas e em período não superior
a 8 (oito) horas diárias, no horário
compreendido entre após às 06h e
antes das 22h de segunda-feira à
domingo, conforme determinação
constante no Anexo III do Decreto
Estadual nº 65.141/2020.
Art. 4º. Salões de beleza e barbearias poderão desenvolver suas atividades, em período não superior a 8
(oito) horas diárias.
Art. 5º. Academias, estúdios de pilates, academias de crossfit, estúdios de ginastica funcional, escolas
de natação e de ginástica (exceto
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as de lutas e ao ar livre) poderão desenvolver suas atividades em período não superior a 8 (oito) horas diárias.
Art. 6º. Para o funcionamento os estabelecimentos comerciais deverão observar as
recomendações dos órgãos de fiscalização
e as regras especificas fixadas neste decreto, as recomendações gerais estabelecidas
no decreto municipal nº 2.005/2020 e a
obrigatoriedade constante do Decreto Municipal nº2.007, de 04 de maio de 2020.
§1º. Os horários de funcionamento de cada
estabelecimento serão definidos por seus
responsáveis, desde que observado o limite
máximo de 8 (oito) horas diárias e as restrições constantes nos artigos 2º e 3º deste
decreto.
§2º. O atendimento presencial pelos estabelecimentos constantes nos artigos 2º,
3º e 4º deste decreto fica limitado a 40%
(quarenta por cento) de sua capacidade.
§3º. Nos estabelecimentos constantes no
artigo 5º o atendimento presencial fica
limitado a 30% (trinta por cento) de sua
capacidade.
Art. 7º. No caso de estabelecimentos de
Atividades Imobiliárias deverão ser adotadas as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico para que
atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os funcionários e clientes;
II - restrição de visitas, reuniões e acesso de
terceiros ao local, privilegiando a realização
de reuniões virtuais;
III - no caso de casas modelos, as visitas
devem ser realizadas com agendamento
prévio e com uma pessoa por vez, sem
prejuízo das medidas de proteção e higienização dos funcionários, clientes, do local
e das superfícies de contato (maçanetas,
portas, entre outros);
IV - higienização de veículos, equipamentos e outros materiais de trabalho que serão utilizados por funcionários ou clientes.
Art. 8º. Os Comércios Atacadistas e Varejistas deverão adotar as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico para que
atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os funcionários e clientes;
II - controle de acesso de clientes, com indicação clara e visível do limite máximo de
pessoas permitida no local;
III - orientação sobre a existência de serviços on-line, por meio de aplicativos e
nas modalidades delivery e drive thru para
atendimento dos clientes;
IV - higienização de veículos, equipamentos e outros materiais de trabalho que serão utilizados por funcionários ou clientes;
V - não realização de promoções e campanhas que possam causar aglomerações de
pessoas no estabelecimento.
Art. 9º. Os Comércios Têxtil, de Confecção
e Calçados deverão adotar as seguintes
medidas:
I - reorganização do espaço físico para que
atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os funcionários e clientes;
II - controle de acesso de clientes, com indicação clara e visível do limite máximo de
pessoas permitida no local;
III - orientação sobre a existência de serviços on-line, por meio de aplicativos e nas
modalidades delivery e drive thru, preferencialmente utilizando-os para atendimento dos clientes;

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

IV - higienização de veículos, equipamentos, provadores, peças de
vestuário, calçados e outros materiais de trabalho que serão utilizados por funcionários ou clientes;
V - não realização de promoções
e campanhas que possam causar
aglomerações de pessoas no estabelecimento;
VI - no caso de comércios de vestuário e calçadas reduzir ou, se possível,
evitar a prova de produtos no local.
§1º. No caso dos provadores, os
responsáveis deverão realizar a higienização dos provadores e áreas
de contato após o uso de cada
cliente.
§2º. Os produtos provados ou devolvidas deverão ser devidamente
higienizados, sendo que, no caso
de peças de roupas deverão ser
passadas com ferro a vapor, conforme tecido, antes de serem disponibilizadas a outros clientes.
Art. 10. No caso de Concessionárias de Veículos deverão ser adotadas as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico
para que atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os
funcionários e clientes;
II - controle de acesso de clientes,
a fim de evitar a aglomeração de
pessoas, e as visitas serão preferencialmente agendadas previamente;
III - orientação sobre os serviços
on-line e aplicativos disponíveis
para atendimento dos clientes,
priorizando-os;
IV – fazer a higienização do interior e exterior dos veículos de test
drive a cada uso, e dos veículos do
showroom frequentemente;
V - higienização de veículos, equipamentos e outros materiais de
trabalho que serão utilizados por
funcionários ou clientes.
Art. 11. No caso de Escritórios deverão ser observadas as seguintes
medidas:
I - reorganização do espaço físico
para que atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os
funcionários e clientes;
II - restrição de visitas, reuniões e
acesso de terceiros ao local, privilegiando a realização de reuniões
virtuais;
III - atendimento individualizado de
clientes;
IV - higienização de veículos, equipamentos e outros materiais de
trabalho que serão utilizados por
funcionários ou clientes.
Art. 12. No caso de Bares, Restaurantes e Similares deverão ser observadas as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico
para que atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os
funcionários e clientes, mantendo
uma distância mínima de 2 (dois)
metros entre as mesas;
II – optar pelo sistema de reservas
antecipadas para evitar aglomerações no local;

III – estabelecimentos com sistema de banho nos vestiários, manautosserviço (self service), deverá dis- tendo apenas os banheiros
ponibilizar funcionário especifico para abertos;
servir os clientes, devidamente para- VI – restringir a utilização
mentado com máscara, viseira (face de bebedouros coletivos,
shield) e luvas, mantendo sempre o orientando os clientes e utimáximo distanciamento possível;
lizarem suas garrafas de hiIV – limitar a 4 (quatro) pessoas por dratação;
mesa;
V – obrigatória a utilização
V – realizar atendimento apenas para de máscara durante as atipessoas sentadas;
vidades;
VI – higienização de utensílios, equi- VI – intensificar a higienizapamentos e outros materiais de traba- ção de móveis, utensílios,
lho que serão utilizados por funcioná- equipamentos e outros marios ou clientes;
teriais de trabalho que serão
VII – disponibilizar temperos e condi- utilizados por funcionários
mentos em saches ou porções indivi- ou clientes, e sempre antes
dualizadas;
e depois de cada uso.
VII - orientação sobre a existência de Art. 15. Todos os estabeleciserviços on-line, por meio de aplicati- mentos com funcionamento
vos e nas modalidades delivery e drive autorizados por este decreto
thru para atendimento dos clientes; observarão as seguintes reIX – disponibilizar talheres descartá- gras de prevenção:
veis ou talheres convencionais devida- I - responsabilizar-se pela ormente embrulhados de forma indivi- ganização da entrada, saída
dualizada;
e manutenção da distância
X – Adequação para uso de cardápios de, pelo menos, 1,5m (um
que não necessitem de manuseio, em metro e meio) ou 2m (dois
formato digital, ou que possam ser metros) entre os pontos de
higienizados após o uso pelo cliente; atendimento e também enXI – intensificar a limpeza e higieniza- tre clientes nas filas de esção do estabelecimento e de mesas pera, inclusive, com uso de
e cadeiras após cada uso e troca de marcadores no chão, nas
clientes.
áreas interna e externa do
Art. 13. No caso de estabelecimentos estabelecimento;
Salões de Beleza e Barbearias deverão II - disponibilizar solução de
ser adotadas as seguintes medidas: álcool em gel 70% para uso
I - reorganização do espaço físico para dos clientes e funcionários
que atenda as regras de capacidade e em pontos estratégicos e
distanciamento entre os funcionários de fácil acesso para higiene
e clientes, respeitando a distância mí- das mãos, utensílios e equinima de 2 (dois) metros entre as esta- pamentos, principalmente,
ções de trabalho;
na entra e saída dos estabeII – atendimento exclusivamente com lecimentos e em pontos de
agendamento prévio;
contato manual frequente;
III - intensificar a higienização de mó- III - fornecer máscaras, luvas
veis, utensílios, equipamentos e ou- e demais equipamentos de
tros materiais de trabalho que serão proteção aos funcionários,
utilizados por funcionários ou clientes, colaboradores e prestadores
e sempre antes e depois de cada uso; de serviços como entregaIV – uso obrigatório de luvas, toucas, dores e repositores;
máscara, óculos de proteção ou pro- IV - implementar, se possítetor facial, gorro e avental para trata- vel, o rodizio ou turnos de
mentos estéticos;
funcionários, conforme núV – aumentar a atenção aos processos mero de empregados;
de esterilização dos utensílios usados. V - disponibilizar, se possível,
Art. 14. No caso de estabelecimentos horário específico para atenAcademias, estúdios de pilates, aca- dimento voltado aos idosos,
demias de crossfit, estúdios de ginas- gestantes, deficientes e grutica funcional, escolas de natação e pos de risco ou estabelecer
de ginástica deverão ser adotadas as protocolos de atendimento
seguintes medidas:
preferencial a fim de reduzir
I - reorganização do espaço físico para ao máximo a permanência
que atenda as regras de capacidade e no estabelecimento;
distanciamento entre os funcionários VI - orientar sobre a existêne clientes, respeitando a distância mí- cia de serviços on-line, por
nima de 2 (dois) metros entre os equi- meio de aplicativos e nas
pamentos;
modalidades delivery e drive
II – atendimento exclusivamente com thru para atendimento dos
agendamento prévio;
clientes;
III – demarcar no piso o espaço de VII - manter máscaras de
exercício de cada cliente nas áreas de proteção disponíveis para
peso livre;
fornecimento aos clientes
IV – aulas coletivas, atividades e práti- que estiverem sem a protecas em grupo estão suspensas;
ção e impedir o acesso ao
V – restringir a utilização de áreas de estabelecimento no caso de

recusa de uso do item obrigatório;
VIII – instalar, se possível, carpete
ou capacho sanitizante/ desinfectante no local de acesso do estabelecimento;
IX - implantar, se possível, protocolo de testagem de temperatura
dos funcionários antes do início
das atividades e acionar os órgãos
de saúde em caso de temperaturas
que registrem mais do que 37’7º C;
X - aferir, se possível, a temperatura dos clientes antes de permitir o
acesso ao estabelecimento e acionar os órgãos de saúde em caso de
temperaturas que registrem mais
do que 37’7º C;
XI - higienizar, com a maior frequência possível, durante o período de funcionamento e quando do
início das atividades, as superfícies
de contato (corrimãos, maçanetas,
portas, assentos, pisos, paredes,
bancadas, equipamentos, provadores, máquinas de cartão magnético, entre outras) como forma de
reduzir o risco de contaminação;
XII - manter os banheiros providos
de água e abastecidos com sabonete líquido e papel toalha para
higienização pessoal e com lixeiras acionadas por pedal e realizar
a higienização, preferencialmente,
a cada uso, durante o período de
funcionamento e quando do início
das atividades;
XIII – fica proibido o consumo de
alimentos em praças de alimentação e nas dependências de estabelecimentos que não possuírem áreas
ao ar livre ou espaços arejados;
XIV - no caso de estabelecimentos com fluxo intenso de pessoas,
disponibilizar funcionário para
controle de acesso de clientes e higienização com álcool em gel 70%
e desinfecção de equipamentos
antes de adentrarem a área interna
do estabelecimento;
XV - adotar medidas para evitar a
aglomeração de pessoas nas áreas
interna e externa do estabelecimento;
XVI - garantir a boa ventilação
nos ambientes, mantendo portas
e janelas abertas e, em caso de
ambientes climatizados, realizar a
manutenção dos aparelhos de ar
condicionado, inclusive de filtros e
dutos, observadas as recomendações das autoridades sanitárias;
XVII - afixar na sua área interna
cartazes, banners ou qualquer outro meio de informação ou ainda
avisos sonoros ou audiovisuais, que
demonstrem as medidas adotadas
no estabelecimento para o combate ao Covid-19;
XVIII – em local visível, na entrada
do estabelecimento, afixar comunicação com a informação acerca da
lotação máxima permitida, horário
de funcionamento e obrigatoriedade do uso de máscara.
Art. 16. Fica determinado que a
população do Município de Iperó
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também observe as normas estabele- de Fiscalização, da Vigilância Sanicidas e recomendadas pelos órgãos de tária, da Guarda Civil Municipal e
saúde como forma de garantir o distan- de outros servidores que vierem a
ciamento social e evitar a propagação e ser designados para a função.
contagio pelo Covid-19, em especial: Art. 22. As despesas decorrentes da
I - evitar deslocamento, salvo quando execução do presente decreto, corefetivamente necessário, evitando, em rerão por conta de dotações orçaqualquer hipótese, a aglomeração de mentárias próprias ou adaptadas do
pessoas;
orçamento vigente, oportunamenII - observar as determinações do Poder te suplementadas, se necessário.
Público e as orientações dos estabeleci- Art. 23. Este decreto entrará em vimentos quanto às normas previstas nes- gor na data de sua publicação, prote decreto;
duzindo efeitos imediatos e revoIII - adotar medidas de higienização gadas as disposições em contrário,
com água e sabão ou solução de álcool em especial, o decreto nº 2.032, de
em gel a 70% (setenta por cento);
10 de agosto de 2020.
IV - usar máscara de proteção facial sempre que se fizer necessária e indispensá- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
vel a circulação fora da residência, vias EM 21 DE AGOSTO DE 2.020.
públicas e estabelecimentos comerciais,
e realizar a troca periódica da máscara.
VANDERLEI POLIZELI
Art. 17. Fica determinado a proibição de
Prefeito Municipal
aglomeração e reunião de pessoas em
espaços públicos e privados, observando
Publicado nesta Secretaria,
assim as normas estabelecidas e recoem 21 de agosto de 2020.
mendadas pelos órgãos de saúde como
forma de garantir o distanciamento soPAULO HENRIQUE
cial e evitar a propagação e contagio
SILVEIRA FAGUNDES
pelo Covid-19.
Secretário de Governo
Art. 18. No caso de infração das determinações estabelecidas neste decreto, o LEI COMPLEMENTAR Nº 174,
estabelecimento ou infrator estará sujeiDE 14 DE AGOSTO DE 2020
to as sanções previstas no decreto municipal nº 2.005, de 14 de abril de 2.020. “Autoriza o Poder Executivo a alieArt. 19. No caso de estabelecimentos nar o imóvel constante da matricucomerciais com funcionamento autori- la 28.483 do Registro de Imóveis
zado por este decreto, seus responsá- de Boituva-SP, localizado no muniveis deverão afixar sinalização sobre o cípio de Iperó/SP e dá outras proviuso correto e obrigatório de mascaras, dencias”.
e fornecer máscara de proteção facial VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Mupara permitir a entrada de pessoas que nicipal de Iperó, Estado de São Paunão estiverem com máscara.
lo, no uso de suas atribuições legais,
§1º. Caso sejam flagradas quaisquer FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNIpessoas sem máscaras de proteção fa- CIPAL APROVOU E ELE SANCIONA
cial dentro do estabelecimento será apli- E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
cada multa de R$ 5.025,02 (Cinco mil e Art. 1º. Fica o Poder Executivo Muvinte e cinco reais e dois centavos) por nicipal autorizado a alienar o lote nº
pessoa e por vez a partir de 1º de julho 02 da quadra C, do Distrito Indusde 2.020, conforme Resolução SS – 96, trial III, no município de Iperó-SP,
de 29 de junho de 2.020 da Secretaria localizado na Avenida Maria ConEstadual de Saúde.
ceição Aparecida Andrade, com
§2º. Caso seja verificada a falta ou au- área de 4.604,69 m² (quatro mil,
sência da sinalização sobre o uso cor- seiscentos e quatro metros quadrareto e obrigatório de mascaras no esta- dos e sessenta e nove decímetros
belecimento será aplicada multa de R$ quadrados), matriculado junto ao
1.380,50 (Hum mil, trezentos e oitenta Cartório de Registro de Imóveis de
reais e cinquenta centavos), conforme Boituva-SP sob o nº 28.483.
resolução SS – 96, de 29 de junho de Art. 2º. A alienação será realizada
2.020 da Secretaria Estadual de Saúde. através de processo licitatório, na
Art. 20. No caso de pessoas físicas fla- modalidade concorrência públigradas sem máscaras em espaços públi- ca, pela maior oferta e desde que
cos (ruas, praças, entre outros) será apli- o preço ofertado não seja inferior
cada multa de R$ 524,59 (Quinhentos e ao da avaliação anexa à presente
vinte e quatro reais e cinquenta e nove Lei Complementar, nos exatos tercentavos) por pessoa a partir de 1º de mos do disposto na Lei Federal nº
julho de 2.020, conforme Resolução SS 8.666/93 e suas alterações.
– 96, de 29 de junho de 2.020 da Secre- Art. 3 º. O Poder Executivo firmataria Estadual de Saúde.
rá com o vencedor do certame o
Parágrafo único. Para aplicação da pe- competente contrato e outorgará a
nalidade a pessoa física deverá apresen- escritura de compromisso de venda
tar seus documentos para emissão da e compra na qual constarão todas
multa, sendo que, em caso de resistên- as exigências constantes do edital
cia a Guarda Civil Municipal ou a Polícia de licitação, bem como, o preço a
Militar serão acionadas.
ser pago pelo bem imóvel adquiriArt. 21. A fiscalização do presente decre- do com a quantidade de parcelas
to será de responsabilidade da Divisão e respectivas datas de pagamento.

Art. 4º. Após o pagamento integral do
preço e do cumprimento de todas as
exigências contidas no edital de licitação será lavrada a escritura definitiva
de venda e compra.
Art. 5º. Em caso de descumprimento
pelo vencedor da licitação de qualquer das exigências e/ou caso não seja
efetuado o pagamento integral do
preço, se dará a retrocessão do imóvel ao patrimônio público, com todas
as construções e/ou benfeitorias a ele
incorporados e sem direito a qualquer
retenção ou indenização.
Art. 6º. O vencedor da licitação deverá
arcar com todas as despesas de escritura e registro.
Art. 7º. Faz parte integrante desta Lei
Complementar a avaliação do imóvel.
Art. 8º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 14
DE AGOSTO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria em
14 de agosto de 2020.
PAULO HENRIQUE
SILVEIRA FAGUNDES
Secretário de Governo
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 046/20 – Exonera o funcionário Willians Fagundes, RG:
30.549.032-2 (Assessor de Gabinete
da Presidência) referência “G”, nos
termos da legislação vigente e revoga
a portaria n.º 042/2020.
Portaria Nº 047/20 – Concede férias
a funcionária Ana Teresa de Moraes
Andrade, RG: 22.571.677-X (Comprador), referência “G-2”, no período
de 24/08/2020 a 07/09/2020.
Portaria n.º 046/2020 - Publicada e
registrada nesta secretaria em 14 de
agosto de 2020.
Portaria n.º 047/2020 - Publicada e
registrada nesta secretaria em 20 de
agosto de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

6 › JORNAL DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

