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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 050/20 – Nomear O Sr.
Laerço Esteves Junior, RG: 41.364.3426 (Assessor Parlamentar) referência
“D”, concede uma cesta básica ou
um crédito alimentação com entrega
mensal e ficará lotado no Gabinete do
Vereador Benildo Santos Ribeiro.
Portaria n.º 050/2020 - Publicada e
registrada nesta secretaria em 1º de
setembro de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

LEI COMPLEMENTAR Nº 175,
DE 24 DE SETEMBRO DE 2020

auto peças;
IV - agropecuárias e pet shop;
V - telecomunicações e internet;
VI - serviços de limpeza, serviços de
segurança e serviços funerários;
VII - estabelecimentos comerciais de
produtos de saúde e higiene;
VIII - material de construção e empresas de construção civil;
IX - bancos, correios, lotéricas e tabelião de notas.
Art. 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

“Autoriza o Poder Executivo a conceder
desconto no Imposto sobre Serviço de
Qualquer Natureza – ISSQN e na Taxa de
Licença de Funcionamento – TLF e dá ouA Prefeitura de Iperó, por meio da Divi- tras providências”.
são de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, VANDERLEI POLIZELI, no uso de suas
CONVOCA o candidato abaixo rela- atribuições LEGAIS FAZ SABER QUE A C
cionado para comparecimento às re- MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANpartições municipais para fins de pro- CIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
vimento de cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem de Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado
classificação dos candidatos, nos ter- a conceder descontos no Imposto Sobre
mos do Edital de Concurso Público n° Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
e na Taxa de Licença e Funcionamen001/2020.
24 DE SETEMBRO DE 2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Avenida to – TLF, exclusivamente no exercício de
Santa Cruz, 355- Jardim Santa Cruz– 2020, em decorrência da queda da ativiVANDERLEI POLIZELI
dade econômica verificada por conta da
Iperó/SP
Prefeito Municipal
DATA: 06.10.2020 - HORÁRIO: pandemia mundial do novo coronavírus
SARS-COVID-19.
09h30min
Publicado nesta Secretaria em 24 de
CARGO: PROFESSOR TITULAR DE EN- Parágrafo Único. O desconto referente
setembro de 2020.
SINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTI- ao ISSQN, previsto no caput refere-se
exclusivamente aos contribuintes que
CA - Classificado de nº 02º.
PAULO HENRIQUE SILVEIRA
realizam o pagamento de forma anual
Orientações:
FAGUNDES
1- Os candidatos deverão apresentar através de carnê, nos moldes da Lei ComSecretário de Governo
cópias acompanhadas das vias origi- plementar 148, de 14 de dezembro de
nais da Carteira de Identidade (RG) e 2017.
Diploma ou Certificado acompanhado Art. 2º. Os descontos serão aplicados às
do respectivo Histórico Escolar no mo- atividades econômicas, (industriais, comerciais e de prestação de serviços), da
mento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se seguinte forma:
for o caso, poderá ser efetivada por I – Desconto de 30 % (trinta por cento)
meio de procuração mediante apre- na parcela única, para todas as atividades
sentação do respectivo instrumento econômicas inscritas no Município;
de mandato com firma reconhecida II – Desconto de 40 % (quarenta por
acompanhado de cópias reprográficas cento) no valor total devido à título de
do documento de identidade do pro- ISSQN/TLF às atividades econômicas
curador e do candidato, as quais não do setor comercial e de prestadores de
serviços que tiveram suas atividades paserão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convoca- ralisadas, por serem consideradas como
dos e que, eventualmente, ultrapassa- não-essenciais; e
rem o número de vagas somente farão III – Desconto de 10% (dez por cento) no
jus à escolha no caso de não compa- valor total devido à título de TLF às ativirecimento ou de desistência dos que dades econômicas do setor industrial.
constarem com melhor classificação. Parágrafo Único. Não incidirão descontos
Mais informações podem ser obtidas no valor total devido a título de ISSQN/
diretamente na Divisão de Recursos TLF as atividades econômicas consideradas essenciais, quais sejam:
Humanos.
I - farmácias, serviços de saúde, clínicas;
II - açougues, mercearias, padarias, coIperó, 01 de outubro de 2020.
mércio de gêneros alimentícios e bebidas,
distribuidoras de água e gás, mercados e
Divisão de Recursos Humanos
supermercados;
Secretaria de Educação, Cultura
III - postos de combustível, oficinas mee Esportes
cânicas, auto elétricas, borracharias e
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
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