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ATOS OFICIAIS
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LOT 151/2020

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LOT 159/2020

Ilmo (a). Senhor (a): RENATO LUIS MOCHI ANTUNES Ilmo (a). Senhor (a): FRILAUCE EMPREEND. IMOBILIARIOS
Cadastrado Municipal No: 03.0011.0073.00 Endereço de LTDA Cadastrado Municipal No: 05.0019.0721.00 Endereço
entrega: RUA FARIA LIMA, 279 IPERO/SP- CEP 18560-000. de entrega: RUA EXPEDICIONARIO SOUZA FILHO 70 - SALA
3 BOITUVA/SP- CEP 18550-000.
Considerando o imóvel de sua propriedade situado à RUA
DURVALINO P. IGNACIO, cadastrado nessa municipalidade Considerando o imóvel de sua propriedade situado à RUA
sob o número 03.0011.0073.00, conforme relatório com- MARIA NUCCI No 134, cadastrado nessa municipalidade sob
pleto anexo e demonstrado nas fotos constantes do Anexo o número 05.0019.0721.00, conforme relatório completo
I desta Notificação, verificou se tratar de terreno sujo, que anexo e demonstrado nas fotos constantes do Anexo I desta
representa perigo iminente para proliferação de insetos e Notificação, verificou se tratar de terreno sujo, que repreoutros animais indesejáveis, colocando em risco a saúde da senta perigo iminente para proliferação de insetos e outros
animais indesejáveis, colocando em risco a saúde da comucomunidade local.
nidade local.
Considerando: Que tal situação é considerada irregular, ao
ser observado em conjunto à legislação vigente; Que há re- Considerando: Que tal situação é considerada irregular, ao
clamações de vizinhos do referido local; Que há a possibili- ser observado em conjunto à legislação vigente; Que há redade de consequências decorrentes do estado do terreno; O clamações de vizinhos do referido local; Que há a possibilidisposto nos Decretos Municipais no 687/2006 e 808/2008, dade de consequências decorrentes do estado do terreno; O
que regulamentam o procedimento para autorização da poda disposto nos Decretos Municipais no 687/2006 e 808/2008,
ou corte das árvores isoladas e limpeza de terrenos nesse Mu- que regulamentam o procedimento para autorização da
nicípio. O disposto na Lei Complementar no 35 de 27 de ju- poda ou corte das árvores isoladas e limpeza de terrenos
nho de 2008, Art. 6o - “Os moradores são responsáveis pela nesse Município. O disposto na Lei Complementar no 35 de
limpeza do passeio fronteiriço (calçada) às suas residências.” 27 de junho de 2008, Art. 6o - “Os moradores são responDiante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA que sáveis pela limpeza do passeio fronteiriço (calçada) às suas
deverá promover a limpeza total do TERRENO E PASSEIO residências.” Diante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIPÚBLICO (CALÇADA) em questão no prazo máximo e im- FICADA que deverá promover a limpeza total do TERRENO
prorrogável de 10 (DEZ) dias, contados do recebimento E PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) em questão no prazo mádesta, sob pena de multa de 100 UFMs (R$ 391,00), mais ximo e improrrogável de 10 (DEZ) dias, contados do recebitaxa de 0,5 UFM (1UFM = R$ 3,91) por metro quadra- mento desta, sob pena de multa de 100 UFMs (R$ 391,00),
do correspondente à limpeza do terreno feita pelo órgão mais taxa de 0,5 UFM (1UFM = R$ 3,91) por metro quadracompetente, nos moldes do disposto na legislação vigente. do correspondente à limpeza do terreno feita pelo órgão
competente, nos moldes do disposto na legislação vigente.
Atenciosamente. ____________________________

Atenciosamente. ____________________________

Divisão de Fiscalização

Divisão de Fiscalização

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL LOT 157/2020
Ilmo (a). Senhor (a): FRILAUCE EMPREEND. IMOBILIARIOS
LTDA Cadastrado Municipal No: 05.0019.0653.00 Endereço
de entrega: RUA EXPEDICIONARIO SOUZA FILHO, 70 BOITUVA/SP- CEP 18550-000.
Considerando o imóvel de sua propriedade situado à RUA
MARIA NUCCI, cadastrado nessa municipalidade sob o número 05.0019.0653.00, conforme relatório completo anexo
e demonstrado nas fotos constantes do Anexo I desta Notificação, verificou se tratar de terreno sujo, que representa perigo iminente para proliferação de insetos e outros animais indesejáveis, colocando em risco a saúde da comunidade local.
Considerando: Que tal situação é considerada irregular, ao
ser observado em conjunto à legislação vigente; Que há reclamações de vizinhos do referido local; Que há a possibilidade de consequências decorrentes do estado do terreno; O
disposto nos Decretos Municipais no 687/2006 e 808/2008,
que regulamentam o procedimento para autorização da poda
ou corte das árvores isoladas e limpeza de terrenos nesse Município. O disposto na Lei Complementar no 35 de 27 de junho de 2008, Art. 6o - “Os moradores são responsáveis pela
limpeza do passeio fronteiriço (calçada) às suas residências.”
Diante do exposto, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA que
deverá promover a limpeza total do TERRENO E PASSEIO
PÚBLICO (CALÇADA) em questão no prazo máximo e improrrogável de 10 (DEZ) dias, contados do recebimento
desta, sob pena de multa de 100 UFMs (R$ 391,00), mais
taxa de 0,5 UFM (1 UFM = R$ 3,91) por metro quadrado
correspondente à limpeza do terreno feita pelo órgão competente, nos moldes do disposto na legislação vigente.
Atenciosamente. ____________________________
Divisão de Fiscalização
ANEXO I

ANEXO I
ANEXO I

RUA DURVALINO P. IGNACIO
03.0011.0073.00

RUA MARIA NUCCI No 134

RUA MARIA NUCCI

05.0019.0721.00

05.0019.0653.00
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PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 063/20 – Conceder férias a funcionária Giane de Souza, RG: 50.086.024-5
(Assessor Parlamentar) referência “D”, no período de 09/12/20 à 18/12/20.
Portaria Nº 064/20 – Considerando à proteção da saúde e do bem estar da população,
através da eliminação de insetos, roedores e
outras espécies de pragas; Considerando a
realização do trabalho de dedetização concomitantemente aos serviços pode acarretar
acidentes, além de exposição a produtos nocivos; Considerando a realização de dedetização no Prédio da Câmara Municipal de Iperó,
este terá o encerramento do expediente antecipado. Fica antecipado o encerramento do
expediente na Câmara Municipal de Iperó no
dia 11 de dezembro de 2020 para as 16h, em
virtude da dedetização do local.
Portaria Nº 065/20 – Fica antecipado para o
dia 18/12/2020 o pagamento, referente ao
mês de dezembro de 2020, dos funcionários
e vereadores deste Poder Legislativo, em virtude das festividades natalinas e do encerramento do exercício.
Portaria n.º 063/2020 - Publicada e registrada
nesta secretaria em 07 de dezembro de 2020.
Portarias n.ºs 064 e 065/2020 - Publicadas e
registradas nesta secretaria em 09 de dezembro de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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: 15.12.2020 - HORÁRIO: 09h30min
CARGO: ESCRITURÁRIO - Classificado de nº
04º.
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, 10 de dezembro de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 09/2020
Estabelece orientações para o encerramento
do ano letivo de 2020 no Sistema Municipal
de Ensino de Iperó.
A Secretária de Educação, Cultura e Esportes
do Município de Iperó/SP, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de se garantir a igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, de acordo com o Art.
206, Inciso I, da Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de
agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947,
de 16 de junho de 2009.
CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDBEN 9.394/1996,
que estabelece a possibilidade de organização
da educação básica em ciclos, sempre que o
interesse do processo de aprendizagem assim
o recomendar.
CONSIDERANDO o artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que dispõe,
em seu § 2º, que o calendário escolar deverá
adequar-se às peculiaridades locais, inclusive
climáticas e econômicas, a critério dos sistemas de ensino;
CONSIDERANDO as medidas estabelecidas
por atos normativos da Administração Municipal para enfrentamento ao vírus Covid-19,
em especial aquelas dispostas nos Decretos
Municipais nº 1.988, 1.989, 1.990, 1.991,
1.994, 2.007, 2.057, 2.063, 2.064 e 2.068,
todos editados em 2020;
CONSIDERANDO o Parecer CNE/CP Nº
05/2020 que dispõe sobre a reorganização
do Calendário Escolar e da possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para
fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, em razão da Pandemia da COVID-19.
CONSIDERANDO a Indicação CEE Nº
180/2019, que dispõe sobre os procedimentos e flexibilização da trajetória escolar e da
certificação, como garantia à educação e à
aprendizagem.
CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 459/2003,
que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Ensino de Iperó/SP;
CONSIDERANDO a organização da Educação
Básica da Rede Municipal de Ensino, na modalidade Regular, em Ciclos, à luz do Regimento
Comum das Escolas Municipais da Educação
Básica de Iperó/SP e em conformidade com
possibilidade prevista no art. 23, caput, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
CONSIDERANDO o Regime Especial de Atividades Remotas disposto na Resolução nº 04
da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
de Iperó, de 16 de junho de 2020;
CONSIDERANDO que a avaliação do processo
de ensino e aprendizagem é contínua, cumulativa e sistemática, com o objetivo de diagnosticar a situação de aprendizagem de cada
aluno, em relação à programação curricular e
a seu desenvolvimento pleno e integral;
CONSIDERANDO que nenhum estudante
deva ser prejudicado em sua avaliação por
não ter acesso a computador, internet ou outros recursos;
CONSIDERANDO, por fim, que a situação demanda a adoção de medidas pela Secretaria
de Educação com o fito de se evitarem prejuízos aos alunos da rede municipal de ensino,
sem prejuízo da adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos

e agravos à saúde pública;
RESOLVE
Art. 1º Esta Resolução estabelece os procedimentos que dizem respeito à sistematização
do rendimento e à avaliação discente para o
encerramento do ano letivo de 2020, em decorrência das medidas restritivas de combate
à pandemia do COVID-19.
Artigo 2º Para fins do processo avaliativo, em
especial para a sistematização do rendimento
discente na Avaliação Final e para o Conselho
de Classe/Ano Final ou Conselho de Série/Termo Final, considerar-se-ão como Instrumentos Avaliativos todas as atividades presenciais
e remotas, físicas ou digitais, que, podendo
cumprir com tal finalidade, tenham sido ofertadas aos alunos da rede municipal de ensino.
Parágrafo único. A Avaliação Diagnóstica de
Saída, no caso das Unidades de Ensino que
a tenham realizado, poderá ser considerada
como Instrumento Avaliativo.
Artigo 3º Na Educação Infantil, o relatório
individual discente deverá contar com a descrição das práticas e vivências focalizadas pelo
docente nas atividades ofertadas, bem como
com o registro dos diferentes aspectos do
processo de desenvolvimento e de aprendizagem da criança que possam ter sido acompanhados através das devolutivas e/ou evidências recebidas.
Artigo 4º No Ensino Fundamental – Modalidade Regular, em caráter excepcional devido
ao período de pandemia e à realização de
parte das atividades remotamente, os critérios
avaliativos estabelecidos para a composição
das Notas Finais e para o Conselho de Classe/
Ano Final do ano de 2020, devem observar:
I – Nos Anos Iniciais de Ciclo (1º, 2º, 4º, 6º e
8º Anos): a participação e o desempenho do
aluno na realização das atividades propostas
tanto durante o período de aulas presenciais
quanto remotas do ano letivo de 2020;
II – Nos Anos Finais de Ciclo (3º, 5º, 7º e 9º
Anos): o rendimento discente nos Anos anteriores do Ciclo em que se encontra, bem
como sua participação e seu desempenho nas
atividades propostas durante o Ano em curso.
Artigo 5º No Ensino Fundamental – Educação
de Jovens e Adultos, em caráter excepcional
devido ao período de pandemia e à realização das atividades remotamente, os critérios
avaliativos estabelecidos para a composição
das Notas Finais e para o Conselho de Série/
Termo Final do ano de 2020, devem observar
a participação e o desempenho do aluno na
realização das atividades propostas durante o
Termo em curso, bem como as possibilidades
de recuperação e progresso em Termo subsequente.
Artigo 6º Cabe à Equipe Gestora das Unidades Escolares validar o lançamento das notas
discentes, bimestrais e finais, feitas pelos professores no sistema ETI Brasil, emitindo-se os
relatórios finais atinentes.
Artigo 7º No caso de alunos que não apresentem nenhuma participação nas atividades
ou que não sejam localizados, deverão ser
registradas, em suas respectivas Fichas Individuais, todas as ações de Busca Ativa e de
oferecimento de atividades realizadas por
Gestores e Professores durante o Ano Letivo
de 2020.
Artigo 8º Todas as Unidades deverão manter
o arquivo dos documentos que evidenciem o
processo de planejamento e oferecimento de
atividades durante a suspensão das atividades
presenciais no ano letivo de 2020, bem como
da realização de tais atividades por parte dos
alunos.

Parágrafo único. São documentos de que trata o caput deste artigo:
I - os registros de planejamento docente das
atividades presenciais e dos “Quadros de Rotina” das atividades remotas do ano letivo de
2020, em conformidade com as orientações
emanadas previamente por esta Secretaria;
II - as evidências de participação e realização
das atividades remotas por parte dos alunos;
III - as planilhas com o apontamento das atividades remotas realizadas por cada aluno individualmente;
IV - as Fichas de “Diagnóstico das Atividades
Propostas”, em conformidade com as orientações emanadas previamente por esta Secretaria.
Artigo 9º Durante a reunião destinada à
Avaliação Institucional, prevista no Calendário
Escolar, cada Unidade realizará o cotejo dos
objetivos previstos nos planos de ação de seu
Plano de Gestão com os resultados de desempenho discente ao término do ano letivo de
2020.
Parágrafo único. O cotejo entre objetivos e
resultados de que trata o caput deste artigo
constituirá subsídio para os planos de recuperação contínua e paralela que se façam necessários para o ano letivo de 2021.
Artigo 10 Os casos omissos serão decididos
pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de Iperó/SP.
Artigo 11 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Iperó, 04 de dezembro de 2020
Andreia Aparecida Arato Rocha Camargo
Secretária de Educação, Cultura e Esportes
LEI Nº 987, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.020.

“Dispõe sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM Animal - e dos procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem
animal no Município de Iperó e dá outras
providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
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. 1°. Esta Lei fixa as normas de inspeção
e de fiscalização sanitária no âmbito do Município de Iperó, para a industrialização, beneficiamento e comercialização de produtos
de origem animal e cria o Serviço de Inspeção
Municipal- SIM Animal.
Art. 2°. O SIM Municipal Animal será regido
pelos seguintes princípios:
I - Promover a preservação da saúde humana
e do meio ambiente e, ao mesmo tempo, não
criar obstáculos para a instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte;
II - Atuar com foco na qualidade sanitária dos
produtos finais;
III- Promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da
cadeia produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima
participação de governo, da sociedade civil,
de agroindústrias, dos consumidores e das
comunidades técnica e científica nos sistemas
de inspeção;
IV -Fiscalizar as condições higiênicas e de saúde das pessoas que trabalham nos estabelecimentos;
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V - Emitir e cancelar autorizações para funcionamento do estabelecimento;
VI- Garantir a adoção de medidas que tornem
mais eficaz os trabalhos de fiscalização sanitária.
Art. 3º. A inspeção sanitária será realizada:
I- nos estabelecimentos que recebam animais,
manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem matérias primas, produtos, subprodutos e seus derivados, de origem animal
para beneficiamento ou industrialização;
II- nas propriedades rurais fornecedoras de
matérias-primas de origem animal e no trânsito de produtos de origem animal, em caráter complementar e com a parceria da defesa
sanitária animal, para identificar as causas de
problemas sanitários apurados na matéria-prima e/ou nos produtos no estabelecimento
industrial.
Art. 4°. O SIM respeitará as especificidades
dos diferentes tipos de produtos e das diferentes escalas de produção, incluindo a
agroindústria rural de pequeno porte.
Parágrafo único. Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte
o estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou coletiva, localizado no meio rural, com área útil
construída não superior a 250m² (duzentos e
cinquenta metros quadrados), destinado exclusivamente ao processamento de produtos
de origem animal, dispondo de instalações
para abate e/ou industrialização de animais
produtores de carnes, bem como onde são
recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados
e rotulados a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, o leite e seus derivados,
o ovo e seus derivados, os produtos das abelhas e seus derivados, não ultrapassando as
seguintes escalas de produção:
Art. 5º. Para os fins desta Lei, consideram-se:
I - Estabelecimento de abate e industrialização de pequenos animais (coelhos, rãs, aves
e outros pequenos animais) - Aqueles destinados ao abate e industrialização de produtos e
subprodutos de pequenos animais de importância econômica, com produção máxima de
5 toneladas de carnes por mês;
II - Estabelecimento de abate e industrialização de médios (suínos, ovinos, caprinos) e
grandes animais (bovinos/bubalinos/equinos)
-Aqueles destinados ao abate e/ou industrialização de produtos e subprodutos de médios
e grandes animais de importância econômica,
com produção máxima de 08 toneladas de
carnes por mês;
III - Fábrica de produtos cárneos - Aqueles
destinados à agroindustrialização de produtos
e subprodutos cárneos em embutidos, defumados e salgados, com produção máxima de
5 toneladas de carnes por mês.
IV - Estabelecimento de abate e industrialização de pescado - Aqueles destinados ao
abate e/ou industrialização de produtos e
subprodutos de peixes, moluscos, anfíbios e
crustáceos, com produção máxima de 4 toneladas de carnes por mês;
V - Estabelecimento de ovos -Aqueles destinados à recepção e acondicionamento de ovos,
com produção máxima de 5.000 dúzias/mês;
VI - Unidade de extração e beneficiamento
dos produtos das abelhas -Aqueles destinados à recepção e industrialização de produtos
das abelhas, com produção máxima de 30 toneladas por ano;
VII - Estabelecimentos industriais de leite e
derivados -Todos os tipos de estabelecimentos de industrialização de leite e derivados
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previstos nesta Lei destinados à recepção,
pasteurização, industrialização, processamento e elaboração de queijo, iogurte e outros
derivados de leite, com processamento máximo de 30.000 litros de leite por mês.
Art. 6°. A inspeção municipal, depois de instalada, pode ser executada de maneira permanente ou periódica.
Art. 7°. A inspeção deve ser executada obrigatoriamente de forma permanente nos estabelecimentos durante o abate das diferentes
espécies animais.
Parágrafo único. Entende-se por espécies
animais de abate, os animais domésticos de
produção, silvestres e exóticos criados em cativeiros ou provenientes de áreas de reserva
legal e de manejo sustentável.
Art. 8º. Nos demais estabelecimentos previstos nesta Lei a inspeção será executada de
forma periódica.
§1º. A periodicidade da inspeção no caso dos
estabelecimentos previstos no caput desta Lei
será fixada por meio de normas complementares definidas pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Rural Ambiente e Turismo.
§2º. A periodicidade considerará o risco dos
diferentes produtos e processos produtivos envolvidos, o resultado da avaliação dos
controles dos processos de produção e do
desempenho de cada estabelecimento em
função da implementação dos programas de
autocontrole.
Art. 9°. Para obter o registro no SIM Animal o
estabelecimento deverá apresentar o pedido
instruído pelos seguintes documentos:
I- Requerimento simples dirigido ao responsável pelo SIM Animal;
II -Cópia do Cartão de CNPJ ou do CPF no
caso de produtor para empreendimentos individuais, do comprovante de inscrição estadual
e do contrato social;
III - Laudo de aprovação prévia do terreno,
realizado de acordo com instruções baixadas
pelaSERAT;
IV - Licença Ambiental Prévia emitida pelo
Órgão Ambiental competente ou estar de
acordo com a Resolução do CONAMA nº
385/2006;
V - Documento da autoridade municipal e órgão de saúde pública competentes que não
se opõem à instalação do estabelecimento;
VI- Planta baixa ou croqui das instalações,
com layout dos equipamentos e memorial
descritivo simples e sucinto da obra, com
destaque para a fonte e a forma de abastecimento de água, sistema de escoamento e de
tratamento do esgoto e resíduos industriais e
proteção empregada contra insetos;
VII- Memorial descritivo simplificado dos procedimentos e padrão de higiene a serem adotados;
VIII- Boletim oficial de exame da água de
abastecimento, caso não disponha de água
tratada, cujas características devem se enquadrar nos padrões microbiológicos e químicos
oficiais.
§1º. Os estabelecimentos que se enquadrem
na Resolução do CONAMA nº 385/2006 são
dispensados de apresentar a Licença Ambiental Prévia, sendo que no momento do início
das atividades deverão apresentara Licença
Ambiental Única.
§2º.No caso de agroindústria rural de pequeno porte as plantas poderão ser substituídas
por croquis a serem elaborados por engenheiro responsável ou técnicos dos Serviços de Extensão Rural do Estado ou órgão equivalente.
§3º.No caso de estabelecimento já edificado
será realizada inspeção prévia das dependências industriais e sociais, bem como, do

abastecimento de água, rede de esgoto, tratamento de efluentes e situação em relação
ao terreno.
Art. 10. O selo do SIM Animal será impresso
nas embalagens dos produtos de origem animal somente após a aprovação do SIM.
§1º. A impressão das embalagens contendo o
selo de inspeção ficará sob responsabilidade
do interessado.
§2º. No selo impresso deverá constar de forma legível o número de registro do produtor
e o número de registro do produto.
Art. 11. O estabelecimento poderá trabalhar
com mais de um tipo de atividade caso em
que deverá prever os equipamentos de acordo com a necessidade e, caso utilize a mesma
linha de processamento, deverá concluir uma
atividade antes de iniciar outra.
Art. 12. O SIM Animal pode permitir a utilização dos equipamentos e instalações destinados à fabricação de produtos de origem
animal para o preparo de produtos industrializados que, em sua composição principal, não
sejam compostos por produtos de origem animal, no entanto, estes produtos não poderão
constar dos impressos ou ser gravados com
os carimbos oficiais de inspeção previstos nesta Leis e serão de responsabilidade do órgão
competente.
Art. 13. A embalagem produtos de origem
animal deverá obedecer às condições de higiene necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor, obedecendo às normas estipuladas
nesta Lei e demais legislações aplicáveis.
Parágrafo único. Quando a granel, os produtos serão expostos ao consumo acompanhados de folhetos ou cartazes de forma bem
visível, contendo informações previstas no
caput deste artigo.
Art. 14. Os produtos deverão ser transportados
e armazenados em condições adequadas para
a preservação de sua sanidade e inocuidade.
Art. 15. A matéria-prima, os animais, os produtos, os subprodutos e os insumos deverão
seguir padrões de sanidade definidos em regulamento e portarias específicas aplicáveis.
Art. 16. Caberá ao SIM Animal em conjunto
com a Vigilância Sanitária Municipal a responsabilidade pelas as atividades de inspeção
sanitária.
Art. 17. A fiscalização sanitária refere-se ao
controle sanitário dos produtos de origem animal após a etapa de elaboração, compreendido na armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização até o consumo
final e será de responsabilidade da Vigilância
Sanitária e Epidemiológica, incluídos restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares,
em conformidade ao estabelecido na Lei nº
8.080/1990, sem prejuízo da fiscalização por
outros setores da Prefeitura Municipal.
Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização
sanitária serão desenvolvidas em sintonia,
evitando-se superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária
entre os órgãos responsáveis pelos serviços.
Art. 18. A SERAT poderá estabelecer parceria
e cooperação técnica com outros Municípios,
Estado e a União, bem como, poderá participar de Consórcio de Municípios para facilitar
o desenvolvimento de atividades e para a execução do SIM Municipal.
Art. 19. A SIM Animal poderá ainda aderir
ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária-SUASA para garantir que os
produtos inspecionados possam ser comercializados em todo o território nacional, de
acordo com a legislação vigente.

Art. 20. Será constituído o Conselho de Inspeção Sanitária com a participação de representantes do Poder Público e da Sociedade Civil,
conforme segue:
I - Poder Público - Com representantes da
SERAT, Secretaria de Saúde, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Secretaria de
Governo
II - Sociedade Civil - Com representantes indicados pelo do Conselho de Desenvolvimento Rural, do Sindicato Rural, de Cooperativas
e dos agricultores e dos consumidores
Parágrafo único. O Conselho deverá ser paritário e terá como objetivo aconselhar, sugerir,
debater e definir assuntos ligados a execução
dos serviços de inspeção e de fiscalização
sanitária e sugerir sobre a criação de regulamentos, normas, portarias e outros.
Art. 21.Para fins de acompanhamento, divulgação e melhoria do SIM Animal será criado
um sistema único de informações sobre o trabalho e procedimentos de inspeção e de fiscalização sanitária gerando registros auditáveis.
Parágrafo único. Será de responsabilidade da
SERAT e da Vigilância Sanitária e Epidemiológica a alimentação e manutenção do sistema
único de informações sobre a inspeção e a fiscalização sanitária do Município.
Art. 22. Serão editadas normas específicas
para venda direta de produtos em pequenas
quantidades, conforme previsto no Decreto
Federal nº 7.541/2006.
Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no que se fizer necessário.
Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
08 DE DEZEMBRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 08 de Dezembro de 2020.
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
Secretária de Governo
LEI Nº 989, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.020.

“Denomina Creche-Escola Municipal Dra. Valdenis Ribera Mira e dá outras providências”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
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. 1°. Fica denominada como “DRA. VALDENIS RIBERA MIRA”, a Creche-Escola Municipal
a ser construída através de convênio entre o
Município de Iperó e o Governo do Estado de
São Paulo, na área localizada no Jardim Irene,
de acordo com o Decreto nº 1.179, de 20 de
janeiro de 2012.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
10 DE DEZEMBRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
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Art. 11. Esta Lei entrará em vigor em 1º de de
janeiro de 2021.

LEI Nº 988, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.020.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Iperó para o Exercício de 2021”
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:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro
de 2021, compreendendo:
I - O orçamento fiscal referente aos Poderes
do Município, seus fundos especiais, órgãos e
entidades da administração direta.
II - O orçamento da seguridade social, abrangendo entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta, bem como os fundos
instituídos e mantidos pelo Poder Público.
Parágrafo único. As categorias econômica e
de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações
econômica (Receitas e Despesas Correntes e
de Capital) e programática (Programas).
CAPÍTULO II - DOS ORÇAMENTOS FISCAL E
DA SEGURIDADE SOCIAL SEÇÃO I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A receita orçamentária é estimada na
forma dos anexos que fazem parte integrante
desta Lei em R$ 103.200.000,00 (cento e três
milhões e duzentos mil reais) e se desdobra em:
I - R$ 86.657.600,00 (Oitenta e seis milhões,
seiscentos e cinquenta e sete mil e seiscentos
reais) do orçamento fiscal; e
II - R$ 16.542.400,00 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quatrocentos
reais) do orçamento da seguridade social.
Art. 3º. A receita será arrecadada na forma da
legislação em vigor, com estimativa constante
no seguinte desdobramento:

SEÇÃO II - Da Fixação da Despesa
Art. 4º. A despesa do Município é fixada na
forma dos anexos que fazem parte integrante desta Lei, em R$ 103.200.000,00 (cento e
três milhões e duzentos mil reais) na seguinte
conformidade:
I - R$ 76.907.000,00 (Setenta e seis milhões
e novecentos e sete mil reais), do orçamento
fiscal;
II - R$ 26.293.000,00 (Vinte e seis milhões e
duzentos e noventa e três mil reais) do orçamento da seguridade social.
Art. 5º. A despesa fixada será desdobrada por
categoria econômica, conforme segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEI Nº 990, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.020.

“Denomina CEI Municipal Professora Vera
Cristina de Campos Moreira e dá outras
providências”

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

CAPITULO III - DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS E FINAIS
Art. 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a
abrir créditos suplementares às dotações dos
orçamentos contidos nesta Lei:
I - até o limite de 15% (quinze por cento) da
despesa total fixada no artigo 4º; e
II - até o limite da dotação consignada como
Reserva de Contingência.
Parágrafo único. Não será considerada abertura de crédito adicional suplementar a simples modificação das fontes de recursos e dos
códigos de aplicação das dotações, quando
necessárias ao ajuste da execução orçamentária do exercício de 2.021.
Art. 7º. No decurso da execução orçamentária
fica ainda o Chefe do Executivo autorizado a
abrir créditos suplementares, que não onerarão o limite fixado no inciso I do artigo 6º da
presente Lei quando:
I - Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou
congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e/ou do seu
excesso de arrecadação em 2021, nos termos
do artigo 43, §1º, incisos I e II, da Lei Federal
nº 4.320/1964;
II - Vinculados a operações de crédito, até o
limite dos valores contratados, desde que não
incluídos na estimativa da receita constante
desta Lei;
III - Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza
de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da
Dívida” até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, ou de qualquer grupo
de despesa quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e
formas determinadas pela Constituição, até o
limite da soma dos valores de todos os grupos
de despesas;
IV - Caracterizem apenas remanejamento de
valores entre ações, grupos de natureza e elementos de despesa de um mesmo programa;
Art. 8º. Fica o Executivo autorizado a realizar,
no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado
Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000.
Art. 9º. As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, atualizam as metas
fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do
exercício de 2021.
Parágrafo único. As Leis do Plano Plurianual
e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por Leis posteriores, inclusive
pelas que criem ou modifiquem, de qualquer
modo, programas, ações e valores, ou que
autorizem esses procedimentos;
Art. 10. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as
efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado
pelos créditos orçamentários e adicionais.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA
Publicada nesta Secretaria,
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
em 08 de Dezembro de 2020.
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1°. Fica denominada como “CEI MUNICIVIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
PAL PROFESSORA VERA CRISTINA DE CAMSecretária de Governo
POS MOREIRA”, a CEI a ser instalada na Av.
Brasil, nº 1205, em área localizada no Jardim
Novo Horizonte, neste Município de Iperó/SP.
LEI Nº 992, 10 DE DEZEMBRO DE 2.020.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
“Denomina Policlínica Municipal Vera Da Silva contrário.
Paula e dá outras providências.”
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
10 DE DEZEMBRO DE 2020.
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA
VANDERLEI POLIZELI
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
Prefeito Municipal
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1°. Fica denominada como “POLÍCLINICA
Publicado nesta Secretaria,
MUNICIPAL VERA DA SILVA PAULA, a policlíem 10 de Dezembro de 2020.
nica existente neste Município de Iperó/SP.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
sua publicação, revogadas as disposições em
Secretária de Governo
contrário.
LEI Nº 991, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
10 DE DEZEMBRO DE 2020.
“Denomina a Sede do Projeto da Terceira Idade no bairro George Oetterer ‘Francisca BeVANDERLEI POLIZELI
nedita de Moraes’ e dá outras providências.”
Prefeito Municipal
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
Publicado nesta Secretaria,
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
10 de Dezembro de 2020.
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Secretária de Governo
Art. 1°. Fica denominada como “SEDE DO
PROJETO DA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO
GEORGE OETTERER FRANCISCA BENEDITA
LEI Nº 993, 10 DE DEZEMBRO DE 2.020.
DE MORAES”, a sede existente no Bairro de
George Oetterer, neste Município de Iperó/SP.
“Denomina Pronto Atendimento Municipal Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de
Julia Graziele Vieira de Souza e dá outras sua publicação, revogadas as disposições em
providências.”
contrário.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
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. 1°. Fica denominada como “PRONTO
ATENDIMENTO MUNICIPAL JULIA GRAZIELE
VIEIRA DE SOUZA”, o Pronto Atendimento
existente no Bairro de George Oetterer, neste
Município de Iperó/SP.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
10 DE DEZEMBRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 10 de Dezembro de 2020.
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
Secretária de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
10 DE DEZEMBRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 10 de Dezembro de 2020.
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
Secretária de Governo
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LEI Nº 994, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.020.

“Denomina a Sede do Projeto Municipal Bem
Me Quer de George Oetterer Valentina Poli
Simon, e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
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. 1°. Fica denominada como “SEDE DO
PROJETO MUNICIPAL BEM ME QUER DE
GEORGE OETTERER VALENTINA POLI SIMON”, a sede do Projeto Bem Me Quer existente no Bairro de George Oetterer, neste
Município de Iperó/SP.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
10 DE DEZEMBRO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 10 de Dezembro de 2020.
VIVIANE PIRES DE BARROS ZANATTA
Secretária de Governo
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