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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 040/21 – Concede
férias ao funcionário Robson
Soares Leonor, RG: 42.186.4060, (Motorista) referência “G”,
no período de 13/04/2021 a
02/05/2021.
Portaria Nº 041/21 – Concede férias a funcionária Cristina Duarte Silva de Barros, RG:
32.061.371-9 (Copeira) referência
“B”, no período de 05/04/2021 à
19/04/2021.
Portaria Nº 042/21 – Conceder
férias a funcionária Thais Thame
Tomaz, RG: 40.052.331-0 (Técnico Legislativo) referência “I-3”,
no período de 05/04/2021 à
19/04/2021.
Portaria Nº 043/21 – Conceder
férias a funcionária Maria Selma
Hempkel Alves, RG: 14.694.321
(Agente de Serviço de Limpeza),
referência “B”, no período de
12/04/2021 a 11/05/2021.
Portaria Nº 044/21 – Considerando o Decreto Municipal n.º
2.133, de 29 de março de 2.021,
que “Decreta ponto Facultativo”. Considerando o controle
da disseminação da COVID-19
dentre as repartições públicas
municipais. Fica decretado Ponto
Facultativo no dia 1º de Abril de
2021 (Endoenças).
Portarias n.ºs 040 a 44/2021 Publicadas e registradas nesta secretaria em 30 de março de 2021.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Presidente
DECRETO Nº 2.133,
DE 29 DE MARÇO DE 2.021.
“Decreta Ponto Facultativo”
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Prefeito do Município de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. Fica decretado Ponto
Facultativo no dia 1º de Abril de
2.021 (Endoenças).
Art. 2º. As repartições públicas
consideradas como sendo de
serviços essenciais à municipalidade, terão expediente normal.
Art. 3º. O ponto facultativo ora
concedido se faz necessário
visando o controle da disseminação da COVID-19 dentre as
repartições públicas municipais.
Art. 4º. Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, cionamento em razão da nova
revogadas as disposições em fase do ‘Plano São Paulo’, a qual
contrário.
mantém o Estado e seus Municípios na fase emergencial, sendo:
PREFEITURA MUNICIPAL
I - Fechamento de todas as
DE IPERÓ, EM 29 DE
atividades, à exceção de farmáMARÇO DE 2021.
cias, serviços de saúde, serviços
de assistência social, clínicas,
LEONARDO ROBERTO FOLIM açougues, mercearias, padarias,
Prefeito de Iperó
postos de combustível, agropecuárias, oficinas mecânicas e
Publicado nesta Secretaria, borracharias, serviços de limpeza,
em 29 de Março de 2021. serviços de segurança, distribuidoras de água e gás, mercaLUCIANA SANTUCCI
dos e supermercados, bancos,
Secretária de Governo
correios, lotéricas, tabelião de
notas (mediante agendamento)
DECRETO Nº 2.134,
e indústrias.
DE 30 DE MARÇO DE 2021 II - Todos os escritórios deverão
continuar exercendo suas ati“Dispõe sobre novas medidas vidades com teletrabalho, potemporárias e, principalmente, dendo, excepcionalmente ser de
emergenciais de prevenção de forma interna, com agendamencontágio pelo COVID-19, se- to individual para atendimento.
guindo as diretrizes do Plano São III - Proibição de consumo de
Paulo e dá outras providências.” alimentos em bares, conveniências, lanchonetes, pizzarias,
LEONARDO ROBERTO FOLIM, restaurantes e similares, sendo
Prefeito do Município de Iperó, permitidos apenas os serviços
Estado de São Paulo, no uso de na modalidade entrega (delivery)
suas atribuições legais,
por período de 24h e retirada
no local (drive thru) até às 20h,
CONSIDERANDO o agrava- inclusive para as demais atividamento da pandemia do vírus des cujo atendimento presencial
COVID-19, e o colapso de todo esteja proibido.
o Sistema Único de Saúde – SUS Art. 2º. O acesso a supermercae todas as instituições privadas dos e outros estabelecimentos
de saúde,
considerados essenciais deverá
CONSIDERANDO a situação ser feito por apenas 1 (um)
epidemiológica no Município de integrante de cada família, deIperó, em especial a disponibi- vendo o estabelecimento se
lidade de atendimento da rede encarregar de todo o processo
pública, que atualmente utiliza de higienização dos cestos, dos
100% (cem por cento) dos leitos carrinhos e do local onde fica o
na UTI para COVID-19;
caixa, bem como deverá seguir
CONSIDERANDO o aumento o procedimento de aferimento
em números alarmantes de de temperatura, forçando, aincasos positivados de Covid-19 da, o distanciamento necessário
no Município de Iperó/SP nos nas filas visando a boa conduta
últimos meses;
sanitária.
CONSIDERANDO a necessidade Parágrafo único. Fica limitada
de estabelecer novas medidas a comercialização de bebidas
efetivas com a finalidade de alcoólicas a um fardo de cerveja
conter a elevação dos casos, e/ou um litro das demais bebidas
para redução de indicadores alcoólicas, da data de publicação
técnicos referentes à transmis- deste decreto a domingo próxisibilidade do vírus e de interna- mo futuro, sob pena de aplicação
ções na rede pública e privada de multa e cassação do alvará de
de saúde;
funcionamento, com lacração
CONSIDERANDO o feriado imediata do estabelecimento.
prolongado decretado no Mu- Art.3º. As igrejas, templos e
nicípio de São Paulo, nos dias centros religiosos deverão reali26, 29, 30 e 31 de março e 1º zar suas atividades pela internet,
de abril;
sendo proibidos os encontros
DECRETA:
que possam gerar a aglomeração
Art. 1º. Ficam estabelecidas de pessoas.
novas medidas e regras de fun- Art. 4º. Nas feiras livres, fica

autorizada a instalação apenas Art. 8º. Todos os setores com
de barracas pertencentes a permissão para funcionamento
feirantes do segmento hor- deverão observar as recomendatifrutigranjeiros, inscritos no ções dos órgãos de fiscalização
Município de Iperó.
e as regras específicas fixadas
Art. 5º. Fica vedada a realiza- no Decreto Municipal nº 2.005
ção de qualquer atividade que de 14 de abril de 2020 e a obrigere aglomeração como festas, gatoriedade do uso de máscara
eventos, reuniões ou atividades de proteção facial constante do
particulares ou públicas, em Decreto Municipal nº 2.007, de
imóveis particulares ou públicos, 04 de maio de 2020.
com vistas a evitar riscos à saúde Art. 9º. Para o fim de restrição
dos cidadãos e da comunidade de serviços e atividades em
em geral, sujeito à aplicação de decorrência da pandemia, fica o
penalidades, da seguinte forma: Município integralmente na fase
I – Na área rural, imediatamente: emergencial até o dia 11 de abril
a. Multa de R$ 4.000,00 (quatro de 2021, sendo que a população
mil reais) ao proprietário do deverá cumprir o toque de recoimóvel onde esteja ocorrendo lher das 20h às 05h.
a festa, evento, reunião ou ati- Art. 10. Fica estabelecido que
vidade similar;
o horário de funcionamento
b. Multa de R$ 2.000,00 (dois mil para todos os setores não seja
e reais) ao idealizador da festa, superior a 10h (dez horas) diárias,
evento, reunião ou atividade desde que não ultrapasse às 20h,
similar.
exceto para os considerados
II – Na área urbana, após o serviços essenciais elencados no
primeiro chamado, será lavrado artigo 1º, inciso I deste Decreto.
auto de infração e, em caso de Art. 11. As escolas da rede
não atendimento às determina- municipal ficam abertas para a
ções, serão aplicadas multas na distribuição de merenda a alunos
forma do inciso anterior.
carentes.
§ 1º. As multas serão aplicadas Art. 12. Fica proibida a locação
pela Fiscalização do Município de chácaras de recreio e ase pela Guarda Civil Municipal. semelhados, com a finalidade
§ 2º. São solidariamente respon- de realização de festividades
sáveis pelo pagamento da multa e eventos que gerem aglomeprevista no artigo anterior, além rações, enquanto o Município
dos proprietários e idealizado- estiver classificado nas fases
res, aqueles que lá estiverem “vermelha” e “emergencial” do
e que estejam contrariando as Plano São Paulo.
normas aqui contidas, além das Art. 13. A proibição contida
demais medidas de enfrenta- no artigo anterior se estende
mento ao Covid-19 anterior- aos proprietários de chácaras e
mente adotadas pelo Município. assemelhados, que pretendam
Art. 6º. Ficam proibidas todas as realizar festividades ou eventos
atividades esportivas coletivas, particulares que gerem aglotais como: partidas de futebol, merações.
vôlei, basquetebol, entre outras Art. 14. O descumprimento aos
que possam gerar aglomeração. artigos 12 e 13 deste Decreto
Art. 7º. Fica determinada a sus- configura infração sanitária,
pensão dos atendimentos pre- sujeitando o (s) infrator (es) e
senciais em todos os setores da o (s) proprietário (s) do imóvel
Prefeitura de Iperó, exceto, nas às penalidades previstas no Cóáreas da saúde, da assistência digo Sanitário Estadual (Lei nº
social, da segurança, da educa- 10.083/1998), sem prejuízo de
ção, dos serviços urbanos e de- eventual responsabilização na
mais setores essenciais ao fun- esfera criminal.
cionamento da máquina pública. Art. 15. O Departamento de
Parágrafo único. Os atendi- Fiscalização, Vigilância Sanitária
mentos telefônicos pelo número e Guarda Civil Municipal, atuarão
(15) 3459-9999 para orientação em conjunto ou isoladamente,
da população, das 8 às 16 horas, obstando qualquer situação
pelo site da Prefeitura (HTTP:// que venha a contrariar as deterwww.ipero.sp.gov.br/fale-co- minações contidas nos artigos
nosco/) pelo aplicativo ou site anteriores.
do E-Ouve (ipero.eouve.com.br) Art. 16. Fica restrito o funcioserão mantidos.
namento das UBSs (Unidades
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Básicas de Saúde) somente para
atendimentos essenciais: menores de 02 (dois) anos, gestantes,
pacientes com receitas vencidas
de psicotrópicos, medicação
contínua, vacinas, bem como
pacientes com casos de doenças
crônicas.
Art. 17. É obrigatória a utilização de máscaras de proteção em
todo o território do Município, a
teor do disposto no Decreto nº
2007, de 04 de Maio de 2020.
Art. 18. Visando o isolamento
sanitário, fica permitida a instalação de barreiras sanitárias
nas vias e rodovias de acesso
ao Município, a serem implantadas em locais e em horários
definidos conforme interesse
da Administração, orientando a
população à não entrada de veículos em geral que transportem
pessoas de outros municípios,
cuja justificativa de permanência seja a prática de turismo,
esportes, lazer, descanso, férias,
quarentena, compras, visitas a
amigos e parentes, dentre outras atividades.
§ 1º. Será liberado nas barreiras
o acesso de veículos para abastecimento de bens e serviços
essenciais locais e/ou em passagem para outros municípios
vizinhos; veículos transportando
pessoas que comprovem vínculo empregatício com empresas
do Município ou com empresas
localizadas em municípios vizinhos, desde que a passagem
seja comprovadamente necessária.
§ 2º. Todos que chegarem à
barreira sanitária obedecerão
às instruções, orientações e
providências das equipes de servidores do Município de Iperó,
devendo comprovar os requisitos para passagem nas barreiras,
utilizando-se de documentação
física ou digital.
§ 3º. Comprovantes de tarifa de
energia elétrica, ou de prestação
de serviços e/ou fornecimento
de água e esgoto, com valores
da taxa mínima cobrada pela
concessionária, mesmo que
em nome do interessado, não
servirão como comprovante de
residência apto a autorizar a
passagem pelas barreiras restritivas. Em se tratando de pessoas
contempladas nos programas
de tarifas sociais, se exigirá para
tanto a comprovação do município eleitoral.
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§ 4º. Deverá ser providenciada a Art. 1º.O Conselho Municipal de
LEI Nº 998,
PROMULGA A SEGUINTE LEI: tório para o ENEM e Pré-vesti- I – os edifícios públicos e pripublicidade da barreira por meio Acompanhamento e Controle Social DE 17 DE MARÇO DE 2.021 Art. 1º. Fica autorizado o Poder bular, também poderá realizar vados em geral, interna e exde avisos nas principais entradas do Fundo de Manutenção e DesenExecutivo criar o Curso Prepa- convênios e/ou parcerias com ternamente, incluindo muros e
do Município de Iperó, matérias volvimento da Educação Básica e de “Dispõe sobre a indicação ratório gratuito no Município instituições educacionais pú- fachadas;
no site oficial e em redes sociais Valorização dos Profissionais da Edu- de Membro para compor o de Iperó, objetivando o aten- blicas ou privadas e, ainda, com II – os equipamentos das emdentre outros veículos de comu- cação – CACS FUNDEB, com amparo Conselho Curador da Fun- dimento prioritário aos alunos empresas da iniciativa privada, presas concessionárias de sernicação social.
na Lei Municipal nº 1.000, de 24 de dação Parque de Alta Tec- oriundos das escolas públicas, entre outros, bem como utilizar- viços públicos e privados, tais
§ 5º. Fica expressamente proibi- Março de 2021 e na Lei Federal nº nologia – Fundação PATRIA de baixa renda e residentes do -se do quadro de professores e como: postes, caixas de correio,
estrutura física existente na rede orelhões, cabines telefônicas,
do o deslocamento e/ou remo- 14.113, de 25 de Dezembro de 2020, e dá outras providências” município.
abrigos de ônibus e contêineres
ção das estruturas utilizadas para terá a seguinte composição:
Art. 2º. O programa supraci- pública municipal.
a montagem das barreiras físicas. I – Representantes do Poder Exe- LEONARDO ROBERTO FOLIM, tado consiste em disponibilizar Art. 7º. As despesas para decor- entre outros;
§ 6º. Para atendimento integral cutivo Municipal:
Prefeito Municipal de Iperó, para a população aulas de rentes para implantação desta III – as placas de sinalização,
às disposições deste Decreto e T i t u l a r : E d u a r d o S a n c h e s Estado de São Paulo, no uso revisão do ensino fundamental lei serão custeadas por dota- endereçamento e semáforos;
visando a concretização das me- Albanez
de suas atribuições legais, FAZ e médio, nas disciplinas de ções orçamentárias próprias, IV – os equipamentos de uso
didas sanitárias impostadas, os Suplente: Valéria Aparecida Américo SABER QUE A C MARA MUNICI- português, redação, literatura, suplementadas se necessário. público e privados, como parservidores ficarão à disposição da Corrêa
PAL APROVOU E ELE SANCIONA filosofia, sociologia, conheci- Art. 8º. Esta Lei entra em vigor ques e quadras de esporte entre
outros;
Secretaria Municipal de Saúde, Titular: Lúcio Gonçalves da Silva E PROMULGA A SEGUINTE LEI: mentos gerais, matemática, quí- na data da sua publicação.
V – as esculturas, murais e moexcluídos os que tenham mais Filho
Art. 1º. Ficam indicados como mica, física, biologia, geografia,
PREFEITURA DE IPERÓ,
numentos em geral;
de 60 (sessenta) anos de idade e Suplente: Patrícia Teixeira Nunes representantes da Prefeitura história, inglês e espanhol, nas
os que possuam comorbidades, Leite
Municipal para compor o Con- escolas públicas do Município. EM 26 DE MARÇO DE 2021. VI – os leitos de vias, passeio
público, meios-fios, árvores ou
comprovadas através de decla- II – Representantes dos Professo- selho Curador da Fundação Parágrafo único. As aulas serão
ração médica.
res de Educação Básica Pública: Parque de Alta Tecnologia da diárias e terão carga horária de LEONARDO ROBERTO FOLIM plantas;
Prefeito de Iperó
VII – as passarelas, pontes,
§ 7º. A Guarda Civil Municipal Titular:Alexandre Tardelli Genesi Região de Iperó e Adjacên- 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco)
passagens de nível e guardaprestará o apoio necessário à Suplente: Marcos Cesar Caresia
cias – Fundação PATRIA, o Sr. horas semanais, podendo ser
execução do rastreamento clíni- III – Represente dos Diretores das LEONARDO ROBERTO FOLIM, ministradas de forma presencial PUBLICADO NESTA SECRETARIA -corpos;
EM 26 DE MARÇO DE 2.021. VIII – outros bens públicos e prico de que trata este Decreto, po- Escolas Básicas Públicas:
brasileiro, casado, prefeito e ou on-line.
vados, assim definidos em Lei.
dendo solicitar apoio da Polícia Titular: Antônio Welson da Silva Sá como suplente a Sra. PATRICIA Art. 3º. Para inscrever-se no
LUCIANA SANTUCCI
Art. 3º. Todo e qualquer ato
Militar do Estado de São Paulo. Suplente: Yara Alice Gomes de Oli- TEIXEIRA NUNES LEITE, brasi- Curso Preparatório, para ingresSecretária de Governo
de pichação, vandalismo ou
§ 8º. Não será solicitada a para- veira Fragoso
leira, casada, servidora pública so ao ensino superior e concurdepredação contra o Patrimônio
da de veículos oficiais do Poder IV – Representantes dos Servido- municipal, nos termos do in- sos públicos, é necessário que o
LEI Nº 1.002,
Público Municipal e Privado,
Público em serviço de ambulân- res Técnico-administrativos das ciso I, artigo 9º do Estatuto da candidato atenda os seguintes
DE 26 DE MARÇO DE 2021. implicará ao seu causador as
cias transportando pacientes e Escolas Básicas Públicas:
Fundação.
requisitos cumulativamente:
seguintes penalidades:
profissionais de saúde.
Titular: Priscila Pires Massarani
Art. 2º. Esta Lei entrará em vi- I – Comprove impossibilidade
Art. 19. O descumprimento de Suplente: Adriana Candido Cavalheiro gor na data de sua publicação, de custear um curso particular “Fica instituído o Programa I – aplicação de advertência;
quaisquer disposições deste V – Representantes dos Pais de revogando as disposições em para os fins especificados nesta de Combate às Pichações no II – aplicação de multa equiDecreto acarretará na aplicação Alunos da Educação Básica Pública: contrário, em especial a Lei Lei, com renda per capita de Município de Iperó a proteção valente a R$ 1.000,00 (um mil
de multa e responsabilização por Titular: Aline de Oliveira Nery
Municipal nº 871, de 02 de Julho até 02 (dois) salários mínimos do patrimônio públicos e pri- reais) para cada ato praticado;
vados, por meio da coibição de III – em caso de reincidência, a
crime contra a saúde pública. Suplente: Priscila Pinto de Araújo de 2015.
vigentes;
Art. 20. Este decreto entrará em Titular: Regiane Carla de Oliveira Art. 3º. Esta Lei entrará em vi- II – Tenha residência fixa no mu- atos de vandalismo e depreda- multa será aplicada em dobro.
vigor na data de 31.03.2021, Suplente: Francisca Gleudvânia Al- gor na data de sua publicação, nicípio de Iperó, dispondo dos ção, e dá outras providências.” § 1º. A multa simples pode
ser convertida em serviços de
produzindo efeitos imediatos meida Paixão
revogadas as disposições em documentos comprobatórios;
e revogadas as disposições em VI – Representantes de Estudantes contrário.
III – Alunos concluintes do (Autor: Luis Fernando Paula Leite) preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
contrário.
da Educação Básica Pública:
Ensino Médio, matriculados
Titular:Kyara Dias
PREFEITURA DO MUNICÍPIO em qualquer modalidade de LEONARDO ROBERTO FOLIM, ambiente.
PREFEITURA DE IPERÓ,
VII – Representantes do Conselho DE IPERÓ, EM 17 DE MARÇO ensino em escola da rede pú- Prefeito do Município de Iperó, § 2º. No caso de pichação, vanEM 30 DE MARÇO DE 2021. Municipal de Educação:
DE 2021.
blica do município, ou, Alunos Estado de São Paulo, no uso de dalismo ou depredação contra
Titular:Mainara Paques Jacob Hessel
concluintes do Ensino Médio, suas atribuições legais, FAZ SA- monumento ou coisa tombada,
LEONARDO ROBERTO FOLIM Proença
LEONARDO ROBERTO FOLIM matriculados em qualquer mo- BER QUE A C MARA MUNICIPAL em virtude do seu valor artístico,
Prefeito de Iperó
Suplente: José Alexandre Corrêa de
Prefeito de Iperó
dalidade de ensino em escola APROVOU, E ELE SANCIONA E arqueológico ou histórico, a
Moraes
da rede privada do município, PROMULGA A SEGUINTE LEI: multa será aplicada em dobro.
Publicado nesta Secretaria, VIII – Representante do Conselho Publicado nesta Secretaria, em na condição de bolsista integral, Art. 1º. Fica instituído o Progra- § 3º. Se as infrações forem
em 30 de março de 2021.
Tutelar:
17 de Março de 2021.
ou, Alunos que já concluíram o ma de Combate às Pichações no cometidas por menores ou
Titular: Madalena Antunes Camargo
Ensino Médio, em escolas da Município de Iperó a proteção incapazes, assim considerados
LUCIANA SANTUCCI
Correa
LUCIANA SANTUCCI
rede pública ou da rede privada do patrimônio públicos e pri- por Lei Civil, responderão pelas
Secretária de Governo
Suplente: Mariele Tavares Krause
Secretária de Governo
na condição de bolsista integral. vados, por meio da coibição de penalidades de multa os pais,
Silva
§ 1º. A triagem para seleção dos atos de vandalismo e depreda- tutores ou responsáveis legais.
DECRETO Nº 2.135,
Art. 2º.O primeiro mandato dos
LEI Nº 1.001,
alunos aptos a participarem do ção, que visa ao enfrentamento § 4º. O valor arrecadado com a
DE 31 DE MARÇO DE 2021. Conselheiros do CACS-FUNDEB, no- DE 26 DE MARÇO DE 2021. programa será feita através da à poluição visual e à degradação aplicação da multa deverá ser
meados nos termos da Lei Municipal
Secretaria Municipal pertinente. paisagística, ao atendimento destinada ao Fundo Municipal
“Dispõe sobre a nomeação de nº 1.000/2021, terá vigência até 31 “Autoriza o Poder Executivo a Art. 4º. O Poder Executivo ao interesse público e privado, de Cultura ou Fundo Social.
representantes do Conselho de dezembro de 2022.
criar Curso Preparatório para Municipal, regulamentará a à ordenação da paisagem da § 5º. Também se sujeita às
Municipal de Acompanhamen- Art. 3º.Este Decreto entrará em vigor o ENEM e Pré-vestibular gra- presente Lei no prazo de 120 cidade com respeito aos seus sanções do art. 2º desta Lei, a
to e Controle Social do Fundo na data de sua publicação, revoga- tuito no Município de Iperó, (cento e vinte) dias a contar da atributos históricos, culturais e colagem de cartaz, banners, ou
de Manutenção e Desenvolvi- das as disposições em contrário. para ingresso ao ensino su- data de publicação desta Lei. religiosos, bem como à promo- qualquer ato de publicidade
mento da Educação Básica e
perior e concursos públicos, Art. 5º. O Poder Executivo di- ção do conforto ambiental e da ou propaganda feita em bem
de Valorização dos ProfissioPREFEITURA DE IPERÓ,
e dá outras providências.” vulgará, anualmente, a relação estética urbana do Município. público ou privado sem a denais da Educação – CACS FUNEM 31 DE MARÇO DE 2021
dos participantes deste progra- Art. 2º. Compete ao Poder Pú- vida autorização da autoridade
DEB – e dá outras providências”
Autoria: Valter Rodrigues Vieira, ma que lograrem êxito em seus blico Municipal manter perma- competente.
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
LEONARDO ROBERTO FOLIM Anderson F. de Almeida e Auri- objetivos, conforme descrito no nentemente ação visando coibir § 6º. O valor da multa prevista
Prefeito do Município de Iperó,
Prefeito de Iperó
lio R. dos Santos
caput do artigo 1º desta Lei. e punir atos de pichação, van- no art. 2º desta Lei será anualEstado de São Paulo, no uso de
Art. 6º. Fica o Poder Executivo dalismo e depredação contra o mente atualizado pelo Índice
suas atribuições legais e em conPublicado nesta Secretaria,
LEONARDO ROBERTO FOLIM, autorizado a incluir no Plano Patrimônio Público e Privado. Nacional de Preços ao Consuformidade com a Lei Municipal
em 31 de Março de 2021
Prefeito do Município de Iperó, Plurianual PPA, Lei de Diretrizes Parágrafo único. Para efeito midor Amplo Especial – IPCA-E
nº 1000 de 24 de Março de 2021
Estado de São Paulo, no uso de Orçamentárias LDO e na Lei Or- desta Lei, entende-se como ou outro que vier a substituí-lo.
e com a Lei Federal nº 14.113, de
LUCIANA SANTUCCI
suas atribuições legais, FAZ SA- çamentária Anual LOA os custos bens públicos e privados todos Art. 4º. O autor ou autores do
25 de Dezembro de 2020,
Secretária de Governo
BER QUE A C MARA MUNICIPAL financeiros para implantação e imóveis existentes em nosso ato de pichação ou depredação pegos em flagrante delito
DECRETA:
APROVOU, E ELE SANCIONA E manutenção do Curso Prepara- município:
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ou que forem posteriormente
identificados não poderão ser
contratados pela Administração
Direta e Indireta Municipal para
exercer atividade remunerada.
Parágrafo único. A Prefeitura
Municipal, manterá um cadastro
atualizado dos infratores apenados nos termos desta lei, contendo os números do documento
de identidade e da inscrição no
Cadastro de Pessoa Física – CPF
do Ministério da Fazenda, data
de nascimento, filiação e endereços residencial.
Art. 5º. A aplicação das penalidades previstas nesta Lei não
exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.
Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
até 90 (noventa) dias.
Art. 7º. As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta de verba orçamentária
própria.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 26 DE
MARÇO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
PUBLICADO NESTA SECRETARIA
EM 26 DE MARÇO DE 2.021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
LEI Nº 997,
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2.021.
“Altera dispositivos da Lei nº 06,
de 10 de Outubro de 1983, que
Dispõe sobre a criação do Fundo
Social de Solidariedade e dá outras providências.”
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
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°. Os dispositivos a seguir
enumerados da Lei nº 06, de 10
de Outubro de 1983, que “Dispõe
sobre a criação do Fundo Social
de Solidariedade”, passam a ter
a seguinte redação.
“Art. 3º...................................................
V – promover articulação e entrosamento com unidades da
Administração Pública Direta e/
ou outras entidades públicas ou
privadas.
Art. 4º ...................................................
Parágrafo Único: ..............................
a)Representantes da Sociedade
Civil;
b)Representantes dos Voluntários;
c)Representantes das Entidades
Religiosas;
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d) Representantes das Entidades X. Outros projetos que possam
Sociais;
ser criados como estratégia na
e) Representantes do Órgão de promoção da capacitação proServiço Social;
fissional e a geração de renda; e
f) Representantes dos Empre- X. Outros projetos sociais visangadores;
do o amparo a maternidade e
g) Representantes dos Empre- ao bebê.
gados;
Art. 12. Fica o Poder Executivo
h) Representantes de Movimen- autorizado a doar ao Fundo
tos Comunitários;
Social de Solidariedade do Mui) Representantes dos Empre- nicípio o produto da arrecadação
gadores e Trabalhadores Rurais; proveniente de leilões realizados
Art. 8º. O Fundo Social do no órgão competente da AdmiMunicípio contará com apoio nistração Municipal dos materiais
técnico do Fundo Social de aludidos no inciso VII do artigo
Solidariedade do Estado de 9º desta Lei, bem como bens
São Paulo, ficando, desde já, consumíveis e fungíveis que se
autorizado a celebrar convênios prestem à assistência e problepara desenvolver programas mas sociais locais, conforme
que estejam de acordo com a cada caso.
finalidade desta Lei.
Art. 2º. Fica acrescido o artigo
Art. 9º. Constitui receita do 13, que terá a seguinte redação:
Fundo Social de Solidariedade Art. 13. As despesas com a
do Município;
execução da presente Lei serão
I. contribuições, donativos e le- suportadas com recursos orçagados de pessoa física e jurídica mentários próprios, suplemende direito privado;
tadas se necessário.
II. auxílios, subvenções e contri- Art. 3º. Esta Lei entrará em vibuições que sejam concedidos gor na data de sua publicação,
pela União, Estados, Municípios revogadas as disposições em
e outras entidades de direito contrário.
público e/ou de direito privado;
III. rendimentos, acréscimos, PREFEITURA MUNICIPAL DE
juros e correções monetárias, IPERÓ, 17 DE FEVEREIRO DE 2021.
provenientes da aplicação de
seus recursos e depósitos;
LEONARDO ROBERTO FOLIM
IV. outras vinculações de receitas
Prefeito Municipal
municipais;
V. resultados de promoções Publicada nesta Secretaria, em 17
destinadas a angariar fundos;
de Fevereiro de 2021.
VI. qualquer tipo de receita com
destinação específica ou não;
LUCIANA SANTUCCI
VII. o produto da arrecadação
Secretária de Governo
de leilão realizado pelo Município dos materiais considerados inservíveis para o serviço EDITAL DE CONVOCAÇÃO
público;
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
VIII. transferências do Fundo
Estadual de Solidariedade do A Prefeitura de Iperó, por meio
Estado de São Paulo e/ou de do Departamento de Recursos
outras esferas de governo; e Humanos e da Secretaria de
IX recursos do Orçamento Mu- Saúde, comunica a convocação
nicipal;
para o provimento de cargo em
Art. 11. São projetos permanen- caráter efetivo.
tes e contínuos do Fundo Social A chamada seguirá a ordem dos
de Solidariedade do Município, candidatos classificados nos
com a distribuição gratuita de termos do Edital de Concurso
bens, serviços e alimentos às Público n° 001/2019.
pessoas necessitadas:
LOCAL: Prefeitura de Iperó – AvI. Bazar Solidário;
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
II. Campanha do Agasalho;
DATA: 07.04.2021
III. Campanha de Arrecadação HORÁRIO: 09h30min
de Alimentos e Iperó Fest So- CARGO: TERAPEUTA OCUPAlidária;
CIONAL- Classificado de nº 02º.
IV. Lacre do Bem;
Orientações:
V. Livro Amigo;
1- Os candidatos deverão apreVI. Campanha de Natal;
sentar cópia acompanhada dos
VII.Campanhas de Conscien- originais da Carteira de Identidatização, como por exemplo de (RG) e Diploma ou Certificado
Aleitamento Materno, Saúde da acompanhado do respectivo
Mulher, Saúde do Homem, Vio- Histórico Escolar no momento
lência Doméstica, entre outras; da atribuição;
VIII. Cursos de Capacitação Pro- 2- A escolha por procuração será
fissional e Geração de Renda por feita mediante entrega do resmeios próprios ou em parceria pectivo instrumento de mandato
com outras esferas de governo com firma reconhecida acompaou entidades socioassistenciais; nhado 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, 31 de março de 2021.
Departamento de
Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Definição do Plano de Saúde dos Servidores Públicos
A Prefeitura de Iperó, em parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos de Iperó, comunica
a realização no próximo dia 01
de Abril, (quinta-feira), a partir
das 18h00min, através de transmissão ao vivo no canal oficial
da Prefeitura no Youtube (www.
youtube.com/prefeituradeipero), da AUDIÊNCIA PÚBLICA para
definição do Plano de Saúde dos
Servidores Públicos de Iperó.
Dúvidas podem ser enviadas
no e-mail rh@ipero.sp.gov.
br, as mesmas serão esclarecidas na transmissão ao vivo.
Iperó, 31 de Março de 2021
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OBRAS

Melhorias na Avenida
são iniciadas

A Prefeitura de Iperó, nos serviços com um prazo
por meio da Secretaria de execução de 45 dias.
de Obras, iniciou nesta “As melhorias que serão
terça-feira (30) as obras executadas na Avenida,
de melhorias na Avenida além de acabar com um
principal, em um trecho transtorno complexo de
que se inicia na Av. Pau- inundação no local, garanlo Antunes Moreira até te mais autoestima à nossa
a Av. Vereador Dr. José cidade e aos comerciantes.
Marques Penteado. No As obras serão feitas no
local, será executada trecho entre a Lotérica e
uma nova rede de dre- até próximo ao semáforo,
nagem, com construção portanto pedimos a comde bocas de lobo e repa- preensão dos motoristas,
ros de guias e sarjetas. pedestres, comerciantes
Além disso, ainda serão e moradores no geral pelo
executadas obras de re- transtorno causado pelas
cape para melhoria da obras. Serão dias de trabasituação da pista e sina- lho necessários para uma
lização de trânsito.
avenida mais bonita e com
No total, será investido mais estrutura” destaca o
o valor de R$ 160.495,37 prefeito. ■

COMBATE A DENGUE

Vigilância Epidemiológica
nebuliza mais 300
residências
Ao decorrer da última moradores, limpem os
semana, a Equipe de quintais, eliminem todo
Combate a Endemias aquilo que possa acumular
seguiu realizando as água e fiquem longe da
ações contra a Dengue Dengue. A Equipe de Comno município. No total, bate a Endemias agradece
mais de 300 casas foram e a sua saúde também.’’
nebulizadas no Centro e comenta.
na Vila Marques.
Até o momento, foram 60
Zelino Khalil de Queiroz, notificações, dos quais 14
coordenador da Equipe foram positivas. O número
de Combate a Ende- de casos vem aumentanmias, conta que a equipe do, por isso continue fazennão descansou desde o do a sua parte e se você ver
último surto de dengue um possível foco de dene seguem firmes e for- gue, informe a secretaria
tes no combate. ‘’Agora de saúde, pelo telefone: (15)
conto com a ajuda dos 3266-1201. ■
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