Iperó
JORNAL DE

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

EDIÇÃO 740 • 25/09/2020 • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA •

EMENDAS PARLAMENTARES

2 › JORNAL DE IPERÓ - 25.09.2020

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE
2o QUADRIMESTRE DE 2020
A Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria da Saúde, informa que realizará no próximo dia 30 de setembro de
2020 à partir das 17h30, no Auditório
da Câmara Municipal, localizado na
Rua Raul Benedito Guazzelli, no 45,
Centro, a 3a Audiência Pública de
Saúde relativa ao 2o Quadrimestre do
exercício de 2020.
A participação do público observará
as normas de prevenção e combate ao
COVID-19, em especial, com relação
ao uso de máscara de proteção obrigatório e limitação de público, caso
necessário.
Iperó, 25 de setembro de 2020.
Joyce Helen Simão
Secretária de Saúde
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ
TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS PESSOAS
FÍSICAS E JURÍDICAS, QUE FARÁ REALIZAR A LICITAÇÃO NA MODALIDADE
LEILÃO, DO TIPO MAIOR LANCE, OBJETIVANDO A VENDA DE VEÍCULOS,
SUCATAS, MÁQUINAS E INSERVÍVEIS
DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IPERÓ, NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRAM, CUJA RELAÇÃO, DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS
ENCONTRAM-SE NO EDITAL DISPONIBILIZADO NO SITE DA MUNICIPALIDADE, A PARTIR DO DIA 25/09/2020 E NO
SITE DO LEILOEIRO OFICIAL (WWW.
SUMARELEILOES.COM.BR).ESTE CERTAME FOI PROCESSADO E JULGADO EM CONFORMIDADE COM AS
NORMAS GERAIS DA LEI FEDERAL Nº
8.666/93 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES E DISPOSIÇÕES DESTE
INSTRUMENTO. A SESSÃO PÚBLICA
SERÁ REALIZADA DIA 14/10/2020 A
PARTIR DAS 16:00 HORAS NA MODALIDADE “ON LINE”, ATRAVÉS DA
INTERNET, PELO LEILOEIRO OFICIAL
GUSTAVO MORETTO GUIMARÃES
DE OLIVEIRA, DEVIDAMENTE MATRICULADO NA JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO SOB Nº 640,
ATRAVÉS DO SITE WWW.SUMARELEILOES.COM.BR DEVENDO OS INTERESSADOS CADASTRAREM-SE NO
REFERIDO SITE COM ANTECEDÊNCIA
DE 2 (DOIS) DIAS DA REALIZAÇÃO DO
CERTAME. OS INTERESSADOS PODERÃO VISITAR OS VEÍCULOS E BENS
NOS DIAS: 09/10/2020 DAS 08:30 AS
16:30 E 14/10/2020 DAS 08:30 AS
15:30.
IPERÓ, 24 DE SETEMBRO DE 2020,
VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de Administração e Finanças, comunica a realização no próximo dia 28 de
Setembro, (segunda-feira), a partir das
18h30min, nas dependências da Câmara
Municipal, da AUDIÊNCIA PÚBLICA para
apresentação dos Relatórios de Gestão
Fiscal, referente ao 2º Quadrimestre de
2020, conforme dispõe o Parágrafo 4º do
Art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Iperó, 24 de Setembro de 2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
LEI Nº 985,
DE 18 DE SETEMBRO DE 2020
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do
Município para o exercício de 2.021 e dá
outras providências”.
VANDERLEI POLIZELI, no uso de suas
atribuições LEGAIS FAZ SABER QUE A C
MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei estabelece, nos termos
do artigo 165, § 2º da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária
Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.
Parágrafo único. Além das normas a que
se refere o caput, esta Lei dispõe sobre a
autorização para o aumento das despesas
com pessoal de que trata o artigo 169, §
1º, da Constituição Federal, verificando
neste caso, as limitações impostas pela
Lei Complementar 173 de 27/05/2020 e
sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio
de 2000.
CAPÍTULO II - DAS METAS E PRIORIDADES
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 2º. As metas e prioridades da Administração Municipal para o exercício de
2021 são as especificadas no Anexo de
Metas e Prioridades (Anexos V e VI – Planejamento Orçamentário LDO), integrante desta Lei, as quais têm precedência na
alocação de recursos na Lei Orçamentária, não se constituindo contundo em limite à programação da despesa.
Parágrafo único. As metas e prioridades
de que trata este artigo considerar-se-ão
modificadas por leis posteriores, inclusive pela Lei Orçamentária e pelos créditos
adicionais abertos pelo Poder Executivo.
CAPÍTULO III - DAS METAS FISCAIS
Art. 3º. As metas de resultados fiscais do
Município para o exercício de 2021 são as
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais,
integrante desta Lei, desdobrado em:
I - Demonstrativo - Riscos Fiscais e Providências;

II - Demonstrativo I - Metas Anuais;
III - Demonstrativo II - Avaliação do
Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior;
IV - Demonstrativo III - Metas Fiscais
Atuais Comparadas com as Fixadas
nos Três Exercícios Anteriores;
V - Demonstrativo IV - Evolução do
Patrimônio Líquido;
VI - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a
Alienação de Ativos;
VII - Demonstrativo VI - Receitas e
Despesas Previdenciárias do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores
- (não se aplica ao Município de Iperó);
VIII - Demonstrativo VII - Estimativa e
Compensação da Renúncia de Receita;
IX - Demonstrativo VIII - Margem de
Expansão das Despesas Obrigatórias
de Caráter Continuado.
CAPÍTULO IV - DOS RISCOS FISCAIS
Art. 4º. Os passivos contingentes e
outros riscos capazes de afetar as
contas públicas estão avaliados no
Anexo de Riscos Fiscais, integrante
desta Lei, detalhado no Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências,
no qual são informadas as medidas a
serem adotadas pelo Poder Executivo
caso venham a se concretizar.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais, possíveis
obrigações presentes, cuja existência
será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros, que não estejam totalmente
sob controle do Município.
CAPÍTULO V - DA RESERVA
DE CONTINGÊNCIA
Art. 5º. A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência para atender a
possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§1º. A reserva de contingência será
fixada em no máximo 1% (um por
cento) da receita corrente líquida e
sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta.
§2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não
precisará ser utilizada, no todo ou em
parte, para sua finalidade, o saldo
poderá ser destinado à abertura de
créditos adicionais para outros fins.
CAPÍTULO VI - DO EQUILÍBRIO
DAS CONTAS PÚBLICAS
Art. 6º. Na elaboração da Lei Orçamentária e em sua execução, a Administração buscará ou preservará
o equilíbrio das finanças públicas,
por meio da gestão das receitas e
das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem
prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da
necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos
estabelecidos no Plano Plurianual
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vigente para o exercício de e movimentação financeira, se2021.
rão adotados critérios que proCAPÍTULO VII - DA
duzam o menor impacto possíPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, vel nas ações de caráter social,
CRONOGRAMA MENSAL particularmente nas de educaDE DESEMBOLSO,
ção, saúde e assistência social.
METAS BIMESTRAIS DE
§4º. Não serão objeto de limiARRECADAÇÃO E
tação de empenho e movimenLIMITAÇÃO DE EMPENHO tação financeira as despesas
Art. 7º. Até 30 (trinta) dias destinadas ao pagamento do
após a publicação da Lei Or- serviço da dívida e de precatóçamentária, o Poder Executivo rios judiciais.
estabelecerá a programação fi- §5º. Também não serão objeto
nanceira e o cronograma men- de limitação e movimentação
sal de desembolso, de modo a financeira, desde que a frustracompatibilizar a realização de ção de arrecadação de receitas
despesas com a previsão de in- verificada não as afete diretagresso das receitas.
mente, as dotações destinadas
§1º. Integrará essa programa- ao atingimento dos porcentuais
ção, as transferências do tesou- mínimos de aplicação na saúde
ro municipal para os órgãos da e no ensino as decorrentes de
administração indireta e des- outros recursos vinculados.
tes para o tesouro municipal. §6º. A limitação de empenho e
§2º. O repasse de recursos fi- movimentação financeira tamnanceiros do Executivo para o bém será adotada na hipótese
Legislativo fará parte da pro- de ser necessária a redução
gramação financeira, devendo de eventual excesso da dívida
ocorrer na forma de duodéci- consolidada, obedecendo-se
mos a serem pagos até o dia ao que dispõe o artigo 31 da
20 (vinte) de cada mês.
Lei Complementar Federal nº
Art. 8º. No prazo previsto no 101/2000.
caput do artigo 7º, o Poder §7º. Na ocorrência de calamidaExecutivo e as suas entidades de pública, serão dispensadas a
da Administração Indireta esta- obtenção dos resultados fiscais
belecerão as metas bimestrais programados e a limitação de
de arrecadação das receitas es- empenho enquanto perdutimadas, com a especificação, rar essa situação, nos termos
em separado, quando perti- do disposto no artigo 65 da
nente, das medidas de comba- Lei Complementar Federal nº
te à evasão e à sonegação.
101/2000.
§1º. Na hipótese de ser cons- §8º. A limitação de empenho e
tatada, após o encerramento movimentação financeira pode cada bimestre, frustração derá ser suspensa, no todo ou
na arrecadação de receitas ca- em parte, caso a situação de
paz de comprometer a obten- frustração na arrecadação de
ção dos resultados nominal e receitas se reverta nos bimesprimário fixados no Anexo de tres seguintes.
Metas Fiscais, por atos a serem
CAPÍTULO VIII - DAS
adotados nos trinta dias subse- DESPESAS COM PESSOAL
quentes, a Câmara Municipal, Art. 9º. Desde que respeitados
a Prefeitura e as entidades da os limites e as vedações preAdministração Indireta deter- vistos nos artigos 20 e 22, paminarão, de maneira propor- rágrafo único, da Lei Complecional, a redução verificada e mentar Federal nº 101/2000,
de acordo com a participação bem como as vedações e limide cada um no conjunto das tações impostas pela Lei Comdotações orçamentárias vigen- plementar 173 de 27/05/2020,
tes, a limitação de empenho e fica autorizado o aumento da
de movimentação financeira, despesa com pessoal para:
em montantes necessários à I - Concessão de vantagem ou
preservação dos resultados fis- aumento de remuneração, criacais almejados.
ção de cargos, empregos e fun§2º. O Poder Executivo comu- ções ou alteração de estruturas
nicará ao Poder Legislativo, de carreiras;
para as providências deste, II - Admissão de pessoal ou
o correspondente montante contratação a qualquer título.
que lhe caberá na limitação de §1º. Os aumentos de despesa
empenho e na movimentação de que trata este artigo somenfinanceira, acompanhado da te poderão ocorrer se houver:
devida memória de cálculo.
I - Prévia dotação orçamentária
§3º. Na limitação de empenho suficiente para atender às pro-
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jeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;
II - Lei específica para as hipóteses
previstas no inciso I, do caput deste
artigo;
III - No caso do Poder Legislativo,
observância aos limites fixados nos
artigos 29 e 29-A da Constituição
Federal.
§2º. Na hipótese de ser atingido o
limite prudencial de que trata o artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/2000,
a contratação de horas extras fica
vedada, salvo:
I - No caso do disposto no inciso II
do § 6º do artigo 57 da Constituição Federal;
II - Nas situações de emergência e
de calamidade pública;
III - Para atender às demandas
inadiáveis de atenção básica da saúde pública;
IV - Para manutenção das atividades
mínimas das instituições de ensino;
V - Nas demais situações de relevante interesse público, devida e
expressamente autorizadas pelo
respectivo Chefe do Poder.
CAPÍTULO IX - DOS NOVOS
PROJETOS
Art. 10. A Lei Orçamentária não
consignará recursos para início de
novos projetos se não estiverem
adequadamente atendidos os em
andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.
§1º. A regra constante do caput
aplica-se no âmbito de cada fonte
de recursos, conforme vinculações
legalmente estabelecidas.
§2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários
esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiros
pactuados e em vigência.
CAPÍTULO X - DO ESTUDO DE
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
E FINANCEIRO
Art. 11. Para os fins do disposto no
artigo 16, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, consideram-se irrelevantes as despesas com
aquisição de bens ou de serviços e
com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de
dispensa de licitação estabelecidos,
respectivamente, nos incisos I e II do
artigo 24, da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.
CAPÍTULO XI
DO CONTROLE DE CUSTOS
Art. 12. Para atender ao disposto
no artigo 4º, inciso I, alínea “e”,
da Lei Complementar nº 101/2000,
os chefes dos Poderes Executivo e
Legislativo adotarão providências
junto aos respectivos setores de
contabilidade e orçamento para,
com base nas despesas liquidadas,
apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas
estabelecidos e financiados com recurso dos orçamentos.

Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas
financiados pelo orçamento serão
apresentados em quadros anuais,
que permanecerão à disposição da
sociedade em geral e das instituições
encarregadas do controle externo.
CAPÍTULO XII - DA TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS A PESSOAS FÍSICAS E
A PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
Art. 13. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, para
dar cumprimento aos programas e
às ações aprovadas pelo Legislativo
na Lei Orçamentária, fica o Executivo
autorizado a destinar recursos para
cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde
que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente
da Administração.
Parágrafo único. De igual forma
ao disposto no caput deste artigo,
tendo em vista o relevante interesse
público envolvido e de acordo com o
estabelecido em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de
déficit de pessoa jurídica.
Art. 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas
sem fins lucrativos, por meio de auxílios, subvenções ou contribuições,
firmados termos de cooperação e/ou
de fomento desde que observadas as
exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal nº
4.320/64, na Lei Federal 13.019/14
(com suas alterações) e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo:
I - Apresentação de programa de
trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de
serviço que serão objeto dos repasses concedidos;
II - Demonstrativo e parecer técnico
evidenciando que a transferência de
recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor, em
relação a sua aplicação direta;
III - Em se tratando de transferência
de recursos não contemplada inicialmente na Lei Orçamentária, declaração quanto à compatibilização e
adequação aos artigos 15 e 16 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000;
IV - Vedação à redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres ou não;
V - Apresentação da prestação de
contas de recursos anteriormente
recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação e inexistência de
prestação de contas rejeitada;
VI - Justificativas quanto ao critério
de escolha do beneficiário
§1º. Para habilitar-se ao recebimento
de auxílio, subvenção social ou contribuição, ou ainda na formalização
de termos de fomento e/ou termos
de cooperação, a entidade deverá
apresentar declaração de regular
funcionamento, emitida no exercício

de 2020 por autoridade local e
comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria.
§2º. A entidade beneficiada com
os recursos públicos previstos no
caput, submeter-se-á à fiscalização
do Poder Executivo com a finalidade
de verificar o fiel cumprimento dos
objetivos para os quais recebeu os
recursos.
§3º. Fica vedada a celebração de
convênio com entidade em situação
irregular no Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.
§4º. A transferência de recursos a
título de “subvenções sociais”, nos
termos da Lei Federal nº 4.320/64,
atenderá as entidades privadas sem
fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas
áreas de assistência social, saúde,
educação ou cultura.
§5º. As “contribuições” somente serão destinadas as entidades
sem fins lucrativos que não atuem
nas áreas de que trata o parágrafo
quarto deste artigo.
§6º. A transferência de recursos a título de “auxílios”, previstos no art.
12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320/64,
somente poderá ser realizada para
entidades privadas sem fins lucrativos e desde que sejam de atendimento direto e gratuito ao público.
Art. 15. Visando à realização e ao
atendimento de atividades estabelecidas nos programas governamentais do Município, o Poder Executivo poderá firmar convênios com
entidades sem fins lucrativos, para,
em seu nome, prestarem serviços à
população, em conformidade com
o estabelecido no artigo 116 da Lei
Federal nº 8.666/93.
Art. 16. As transferências financeiras a outras entidades da Administração Pública Municipal serão
destinadas ao atendimento de
despesas decorrentes da execução
orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para
sua realização.
Parágrafo único. Os repasses previstos no caput serão efetuados em valores decorrentes da própria Lei Orçamentária Anual e da abertura de
créditos adicionais, suplementares e
especiais, autorizados em lei, e dos
créditos adicionais extraordinários.
Art. 17. Fica o Executivo autorizado
a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação,
se estiverem firmados os respectivos
convênios, ajustes ou congêneres;
se houver recursos orçamentários e
financeiros disponíveis; e haja autorização legislativa, dispensada esta
no caso de competências concorrentes com outros municípios, com
Estado e com a União.
CAPÍTULO XIII - DAS ALTERAÇÕES
NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA
RENÚNCIA DE RECEITAS
Art. 18. Nas receitas previstas na
Lei Orçamentária Anual poderão

ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação
tributária, inclusive quando se tratar
de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
Art. 19. O Poder Executivo poderá
enviar à Câmara Municipal projetos
de lei dispondo sobre alterações na
legislação tributária, especialmente
sobre:
I - Instituição ou alteração da contribuição de melhoria, decorrente de
obras públicas;
II - Revisão das taxas, objetivando
sua adequação ao custo dos serviços prestados;
III - Modificação nas legislações do
imposto sobre serviços de qualquer
natureza, imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis e
de direitos a eles relativos, imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana, com o objetivo de
tornar a tributação mais eficiente e
mais justa;
IV - Aperfeiçoamento do sistema
de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias,
além da racionalização de custos e
recursos em favor do Município e
dos contribuintes.
Art. 20. A concessão ou ampliação
de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas
se observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal
nº 101/2000 e após a juntada, aos
respectivos processos, dos documentos ou informações que comprovem o atendimento do disposto
no caput do referido dispositivo,
bem como do seu inciso I ou II.
CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Art. 21. O Poder Executivo poderá,
mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total
ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em créditos
adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência,
incorporação ou desmembramento
de órgãos e entidades, bem como
de alterações de suas competências
ou atribuições, mantida a estrutura
funcional e programática, expressa
por categoria de programação, inclusive os títulos, os objetivos, os
indicadores e as metas, assim como
o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por
modalidades de aplicação.
Art. 22. Em cumprimento ao que
dispõe expressamente o artigo 167,
inciso VI, da Constituição Federal,
ficam autorizadas as transposições,
os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários,
quando realizados no âmbito de um
mesmo órgão, no limite de 1/5 (um
quinto) do valor total das despesas
orçamentárias.

Art. 24. A Câmara Municipal elaborará
sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto
de 2020.
§1º. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal, até trinta dias antes
do prazo fixado no caput, os estudos
e as estimativas das receitas para o
exercício de 2020 e 2021, inclusive
da receita corrente líquida, conforme
estabelece o artigo 12 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.
§2º. Os créditos adicionais lastreados
apenas em anulação de dotações do
Legislativo serão abertos pelo Executivo, se houver autorização legislativa,
no prazo de até três dias úteis, contados da solicitação daquele Poder.
Art. 25. Não sendo encaminhado o
autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2020, fica o Poder Executivo
autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em Lei,
na base mensal de 1/12 (um inteiro e
doze avos) do valor previsto em cada
ação constante da proposta original.
§1º. Considerar-se-á antecipação de
crédito à conta da Lei Orçamentária
a utilização dos recursos autorizada
neste artigo.
§2º. Na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deverá considerar
os valores constantes do Projeto de
Lei Orçamentária de 2021 para fins
do cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal
101/2000.
§3º. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas
apresentadas ao projeto de lei dos
orçamentos no Poder Legislativo e do
procedimento previsto neste artigo serão ajustados, excepcionalmente, por
decreto do Poder Executivo, após a
publicação da Lei Orçamentária.
§4º. Ocorrendo a hipótese deste artigo, as providências de que tratam os
artigos 6º e 7º serão efetivadas até o
dia 31 de janeiro de 2021.
Art. 26. As despesas empenhadas e
não pagas até o final do exercício de
2021 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e
terão validade até 31 de dezembro do
ano subsequente, inclusive para efeito
de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas
áreas da educação e da saúde.
Art. 27. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 18
DE SETEMBRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria em 18
de setembro de 2020.
PAULO HENRIQUE SILVEIRA
FAGUNDES
Secretário de Governo
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
Apresentação/Discussão da
Proposta do Orçamento para
o Exercício de 2021
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de Administração e
Finanças, convida para a Audiência Pública para discussão e apresentação do
Projeto de Lei do Orçamento Municipal
para o exercício de 2021, a ser realizada no próximo dia 29 de setembro de
2020 (terça-feira), às 16h00m no Paço
Municipal (sala das licitações), em atendimento ao disposto no art. 48, § único
da Lei Complementar 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Iperó, 23 de Setembro de 2020.
VERA LÚCIA ROSA FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019

A Prefeitura de Iperó, por meio
do Departamento de Recursos
A Prefeitura de Iperó, por meio da Di- Humanos e da Secretaria de Saúvisão de Recursos Humanos e da Secre- de, comunica a convocação para
taria de Educação, Cultura e Esportes, o provimento de cargo em caráCONVOCA o candidato abaixo relacio- ter efetivo.
nado para comparecimento às reparti- A chamada seguirá a ordem dos
ções municipais para fins de provimento candidatos classificados nos termos do Edital de Concurso Púde cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de clas- blico n° 001/2019.
sificação dos candidatos, nos termos do LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Edital de Concurso Público n° 001/2020. Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida Cruz
Santa Cruz, 355- Jardim Santa Cruz– DATA: 29.09.2020
HORÁRIO: 09h30min
Iperó-SP.
CARGO: SERVIÇOS GERAIS- ClasDATA: 29.09.2020
sificado de nº 11º.
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE Orientações:
ENSINO FUNDAMENTAL II - EDUCA- 1- Os candidatos deverão apreÇÃO FÍSICA- Classificado de nº 01º. sentar cópia acompanhada dos
originais da Carteira de IdentidaOrientações:
1- Os candidatos deverão apresen- de (RG) e Diploma ou Certificatar cópias acompanhadas das vias do acompanhado do respectivo
originais da Carteira de Identidade Histórico Escolar no momento da
(RG) e Diploma ou Certificado acom- atribuição;
panhado do respectivo Histórico Es- 2- A escolha por procuração será
colar no momento da atribuição; feita mediante entrega do res2- A escolha do local de trabalho se for pectivo instrumento de mandato
o caso, poderá ser efetivada por meio com firma reconhecida acompade procuração mediante apresentação nhado de cópias reprográficas
do respectivo instrumento de mandato do documento de identidade do
com firma reconhecida acompanhado procurador e do candidato que
de cópias reprográficas do documento ficarão retidas;
de identidade do procurador e do can- 3- Os candidatos chamados que
didato, as quais não serão devolvidas; ultrapassarem o número de vagas
3- Os candidatos que forem convocados somente escolherão em caso do
e que, eventualmente, ultrapassarem o não comparecimento ou desisnúmero de vagas somente farão jus à tência dos candidatos melhores
escolha no caso de não comparecimen- classificados.
to ou de desistência dos que constarem Mais informações podem ser
obtidas diretamente no Departacom melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas dire- mento de Recursos Humanos.
tamente na Divisão de Recursos Humanos.
Iperó, 25 de setembro de 2020.
Iperó, 24 de setembro de 2020.
Departamento de Recursos
Humanos
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Secretaria de Saúde

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 049/20 – Exonera a
funcionária Thaylane Lima Amorim, RG: 44.986.126-0 (Assessor
Parlamentar) referência “D”, nos
termos da legislação vigente e revoga a portaria n.º 008/2020.
Portaria n.º 049/2020 - Publicada
e registrada nesta secretaria em
21 de setembro de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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