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ATOS OFICIAIS
LEI COMPLEMENTAR N.º 176, III – aluguel de capela, altares e dade, generalidade, atualidade, localidade.
mentos dos valores financeiros empresa autorizada prestadora
DE 22 DE ABRIL DE 2021 outros espaços particulares;
eficiência, segurança e cortesia Parágrafo único. As funerárias nas épocas previstas para o cus- do serviço;
IV – somatoconservação (estéti- na relação com os usuários, na de outros municípios deverão tei administrativo e operacional IV – receber as orientações
“Dispõe sobre o Serviço Funerário ca e conservação);
forma definida por Decreto do apresentar toda documentação dos serviços dos velórios, cemi- necessárias sobre os tipos de
necessária para sua perfeita térios e outros afins;
serviços disponíveis;
no Município de Iperó e dá outras V – cinerários;
Poder Executivo.
VI – cremação;
providências”
Art. 4º. À exceção daquela devi- identificação, bem como dos III – fiscalizar por seus agen- V – garantia da oferta dos diVII – intermediação nas repar- damente autorizada pelo Poder seus funcionários.
tes municipais devidamente versos padrões de produtos e
LEONARDO ROBERTO FOLIM, tições competentes para libe- Público Municipal, fica expres- Art. 6º. A transladação de corpos identificados que terão entrada materiais.
Prefeito Municipal de Iperó, ração dos corpos; obtenção de samente proibida a prestação para sepultamento em outro franqueada nas dependências SEÇÃO III - DAS OBRIGAÇÕES
DO USUÁRIO
Estado de São Paulo, no uso de documentos para os funerais, no de serviço funerário no Muni- município, só será permitida das empresas Autorizadas ou
suas atribuições legais, FAZ SA- caso, da certidão de óbito e, se cípio de Iperó por quaisquer mediante a emissão de nota local de acontecimento de fato Art. 11. São obrigações do
BER QUE A C MARA MUNICIPAL necessário, fazer a intermedia- empresas, ressalvadas aquelas fiscal de todos os serviços efeti- eventual, para apuração de usuário:
I – zelar pelo patrimônio público
APROVOU E ELE SANCIONA E ção de serviços das repartições que independentemente de vamente prestados e autorização ocorrência;
PROMULGA A SEGUINTE LEI: públicas municipais, cartórios suas localizações pactuaram do Serviço Funerário Municipal. IV – receber reclamações, de- ou particular colocado à sua disde Registro Civil, órgãos previ- comprovadamente até a data § 1º. O transporte de corpos den- núncias ou outras manifestações posição ou utilizado na execução
Capítulo I - DA AUTORIZAÇÃO denciários, em hospitais, demais da promulgação da presente lei, tro do Município de Iperó será sobre a má qualidade dos servi- dos serviços;
DO SERVIÇO, DO PRAZO DE clínicas, Instituto Médico Legal atividades de seguro funeral ou efetuado somente por meio de ços prestados, devendo, sobre as II – atender aos pedidos de
VIGÊNCIA E DO VALOR A SER (IML), Serviço de Verificação de a estas assemelhadas (contratos veículos fúnebres devidamente mesmas, cientificar o interessado informações dos órgãos compeÓbito (SVO), em obter registro de fundo mútuo e/ou plano autorizados e veículos do Insti- no prazo máximo de 45 (quaren- tentes em quaisquer esferas de
PAGO PELA AUTORIZADA
Governo, para esclarecimentos
Art. 1º. O serviço funerário no de óbitos e liberação de corpos, comunitário de assistência, ou tuto Médico Legal, no exercício ta e cinco) dias;
de suas atividades.
Município de Iperó é de caráter além dos demais serviços ineren- obrigação similar).
V – intervir a qualquer mo- de questões relativas ao serviço
público e essencial, podendo ser tes ao funeral;
§1º. As empresas funerárias que § 2º. Os casos de necessidade mento na autorização, quando prestado;
delegado à iniciativa privada por VIII –transportes até o cemitério se enquadram na disposição de translado de corpos de ou- constatada a inadimplência da III – firmar, quando solicitado,
meio de autorização onerosa, para sepultamentos, de corpos, do caput do presente artigo, tros municípios para a cidade empresa Autorizada, com o fim declarações e fornecer documediante processo seletivo de ossadas, esquifes, urnas ou cai- deverão atender às obrigações de Iperó ou que sejam levados de assegurar na adequação do mentos relativos ao funeral,
escolha da melhor empresa, e, xões em veículos apropriados contratuais assumidas com seus para outros municípios deverão serviço, conforme previsto nos assumindo a responsabilidade
reger-se-á, no que couber, pela devendo ser exclusivamente em mutuários após cadastramento ser regulamentados por meio de artigos 32, 33 e 34, da Lei Federal civil e criminal pelo conteúdo
dos mesmos.
Lei Federal nº 8.987/95, pela carros funerários e o transporte junto ao Serviço Funerário do Decreto do Executivo, exigindo- nº 8.987/95.
Presente Lei, Decretos, Portarias de coroas de flores e a realização Município e sua respectiva apro- -se, necessariamente, a devida Parágrafo único. Os valores Capítulo V - DA EMPRESA AUe demais atos normativos expe- dos cortejos fúnebres dentro da vação, bem como às seguintes preparação do corpo, visando arrecadados com a autorização TORIZADA E SUAS OBRIGAÇÕES
área do município e deste para condições:
assegurar condições mínimas ao prevista na presente lei serão reSEÇÃO I - DA EMPRESA
didos pelo Poder Executivo.
AUTORIZADA
§ 1º. A outorga será de até 04 outros, respeitando a legislação I – assegurar o exercício da ativi- transporte, preservando ques- vertidos preferencialmente para
(quatro) autorizações do serviço de cada um deles;
dade comercial de prestação de tões ambientais e de saúde.
a manutenção dos cemitérios, Art. 12. Para efeitos desta Lei, a
funerário, limitada tão somente a IX – zelar pela manutenção e serviços em cumprimento aos § 3º. Nos casos de transporte velórios e melhorias nos serviços empresa Autorizada é a pessoa
04 (quatro) empresas funerárias, limpeza das salas de velação dos contratos de planos comunitá- por via aérea, observar-se-ão da área funeral do Município de jurídica legalmente constituída,
no exercício legal de suas atividaque na data da assinatura do velórios, cemitérios, ou particular rios de assistência já assumidos; as normas procedimentais es- Iperó.
contrato deverão estar estabe- e demais dependências da mu- II – atender às famílias carentes, pecíficas, inclusive, aquelas do Capítulo IV - DO USUÁRIO, des, para a quem o Poder Público
lecidas por sua matriz ou filial na nicipalidade quando utilizadas bem como as pessoas que não município onde se localiza a pista SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES Municipal de Iperó autorizará o
pela autorizada para a prestação possuem família e/ou faleceram de embarque.
direito de exploração do Serviço
cidade de Iperó.
SEÇÃO I - DO USUÁRIO
§ 2º. O serviço a ser delega- dos serviços, arcando esta com no Município de Iperó, com toda Capítulo III - DO AUTORIZA- Art. 9º. Para efeitos desta Lei, Funerário no município, após
do vigorará pelo prazo de 60 os custos diretos e indiretos;
assistência de funeral sem ônus DOR E SUAS OBRIGAÇÕES
usuário do serviço funerário é o regular processo seletivo de es(sessenta) meses, podendo ser X – fornecimento de serviços para o Município, bem como SEÇÃO I DO AUTORIZADOR familiar da pessoa falecida ou o colha, nos moldes da legislação
prorrogado por uma única vez assistenciais, o sepultamento àquelas que atendam aos requi- Art. 7º. Define-se como Autori- representante legalmente cons- pertinente.
por igual período a critério do gratuito de indigentes, assim sitos da Lei Municipal nº 966, de zador nesta Lei, o Município de tituído pela família, desde que, SEÇÃO II - DAS OBRIGAÇÕES
considerados, as pessoas cujo 21 de agosto de 2019.
Iperó, pessoa jurídica de direito em qualquer das circunstâncias, DA EMPRESA AUTORIZADA
Poder Executivo.
§ 3º. A autorizada pagará ao corpo não foi reclamado por III – pagar pelos serviços e público interno, que autorizará, encontre-se em pleno exercício Art. 13. A empresa Autorizada
do serviço concedido obriga-se a:
Município de Iperó, a título de familiares ou amigos, e cujo do- prestações decorrentes ao Po- nos termos do artigo 175 da de sua capacidade civil.
exploração do serviço o valor micílio seja desconhecido, e de der Público Municipal de Iperó, Constituição Federal, Lei Federal Parágrafo único. Fica proibida I – cumprir às disposições conscorrespondente em até 10% pessoas carentes sem recursos conforme previsto no § 3º, do nº 8.987/95 e demais legislação a representação da família enlu- tantes da presente Lei Complepertinente, o serviço funerário tada junto ao Serviço Funerário mentar, no que não contrariar
(dez por cento) do total bruto financeiros, desde que devida- artigo 1º da presente Lei;
de sua arrecadação no território mente comprovado pelo Serviço Art. 5º. As empresas funerárias local.
Municipal, por pessoas que norma hierarquicamente sudo Município, compreenden- Social do Executivo Municipal, sediadas em outras localidades, SEÇÃO II DAS OBRIGAÇÕES possuam vinculação societária perior;
DO AUTORIZADOR
do toda prestação, comércio, bem como àquelas que atendam somente poderão executar o
ou funcional com a empresa II – observar com rigor no que
fornecimento de materiais e aos requisitos da Lei Municipal nº serviço funerário no Município Art. 8º. O Poder Público de prestadora do serviço funerário, couber às disposições das Leis
966, de 21 de agosto de 2019. de Iperó nas seguintes situações: Iperó, ora Autorizador, está bem como empresas que reali- Federais nº 8.987, de 13 de feveprocedimentos afins.
Capítulo II - DO SERVIÇO E Parágrafo único. O Executivo I – quando o óbito tenha ocorri- obrigado a:
zam atividades de seguro funeral reiro de 1997, com as alterações
Municipal expedirá Decreto do em Iperó e a família opte em I – cumprir e fazer cumprir as ou a estas assemelhadas.
que lhes foram introduzidas posSUAS CONDIÇÕES
Art. 2º. O serviço funerário a que estabelecendo, dentre as ati- efetuar o sepultamento em outra normas que disciplinam a auto- SEÇÃO II - DOS DIREITOS teriormente, bem como à demais
legislação atinente à espécie;
alude a presente Lei compreende vidades descritas neste artigo, cidade, desde que a funerária rização dos serviços públicos, em
DO USUÁRIO
quais serão prestadas de forma seja a do local onde o usuário especial a do serviço funerário, Art. 10. Constituem direitos do III – executar adequadamente
atividades, tais como:
facultativa ou obrigatória, bem possua domicílio, comprovado bem como as disposições regu- usuário do serviço funerário:
e de forma atualizada todos os
I – preparação do corpo;
II – fornecimento de caixões e como, de outras que poderão mediante documentação hábil; lamentares, cláusulas
I – receber o serviço adequado; serviços contratados em face
urnas mortuárias e respectivo integrar a prestação do serviço II – quando o óbito ocorrer em SEÇÃO II
II – receber informações relativas da autorização outorgada, consuporte, os paramentos (castiçais funerário.
outro município e a família optar DOS DIREITOS DO USUÁRIO
ao Serviço Funerário Municipal e forme dispostos nos §§ 1º e 2º,
do artigo 6º, da Lei Federal nº
e esplendor), a ornamentação Art. 3º. A prestação do serviço pelo sepultamento em Iperó, Art. 10. Constituem direitos do sua formação de execução;
da urna, o véu em tule, as flores, funerário atentará para as condi- com prévia autorização do Ser- usuário do serviço funerário:
III – exercer o direito de petição 8.987/97;
coroas e realização do velório; ções de regularidade, continui- viço Funerário Municipal desta I – receber o serviço adequado; perante o Poder Público e à IV – disponibilizar ao usuário
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toda mão de obra e infraes- carentes que tem direito, como:
trutura necessária para a plena urna popular acompanhada de
execução do serviço autorizado; flores, velas, carro funerário, sala
V – manter em seu quadro de de velório, registro de óbito, além
pessoal empregados registra- da preparação do corpo de acordo
dos capazes de atenderem à com a doença do falecido;
demanda do serviço autorizado, b) as respectivas tabelas de preços
inclusive, quanto à manutenção, dos serviços contendo o valor das
conservação e dispêndios dos urnas mortuárias, bem como as ingastos para utilização do velório formações referentes aos direitos
ou salas crematórias municipais, e obrigações dos usuários, prese disponibilizados.
visto no artigo 7º, da Lei Federal
VI – responsabilizar-se por todos nº 8.987/95, observando sempre
os danos praticados por si, seus a modicidade e as peculiaridades
empregados, contratados ou do comércio local, vedadas a carprepostos, em desfavor do pa- telização e monopolização dos
trimônio público ou privado, ou serviços;
morais, contra qualquer pessoa XIII – arcar com todos os encargos
física ou jurídica;
sociais, seguros, uniformes, EPI’s,
VII – disponibilizar à fiscalização alimentação e demais exigências
do Poder Autorizador todas as das Leis Trabalhistas, Prevideninformações requisitadas, por ciárias, Sindicais e Securitárias,
meio de seus agentes municipais sendo considerada nesse partidevidamente identificados que cular, como única empregadora,
terão entrada franqueada em conforme determina o parágrafo
suas dependências ou locais de único do artigo 31 da Lei Federal
acontecimento de fato eventual, nº 8.987/95;
para apuração de ocorrência; XIV – observar, na prestação dos
VIII – fornecer, às suas expen- serviços sob pena de cassação da
sas e sem qualquer ônus para autorização e rescisão do Contrao Poder Autorizador, todo o to, toda e qualquer prescrição e
serviço necessário, ainda que norma de caráter sanitário expedo mais simples, porém, legal dida pelos órgãos públicos come dentro das normas aceitáveis, petentes e legislação correlata;
aos falecidos cujos familiares são XV – responder por todos os
reconhecidamente pobres e aos prejuízos causados à Prefeitura,
indigentes, conforme situações aos usuários ou a terceiros, sem
definidas no artigo 4º, § 1º, inciso que a fiscalização exercida pela
II, desta Lei;
Prefeitura exclua ou atenue essa
IX – encaminhar até o quinto responsabilidade;
dia útil do mês subsequente XVI – prestar informações mensais
relatório dos serviços executados sobre todos os óbitos e serviços
no mês, contendo as seguintes funerários que tenham prestado,
informações, separadamente: endereçando tais informações à
a) relação das pessoas falecidas Prefeitura Municipal de Iperó;
e atendidas pelo serviço autori- XVII – respeitar o direito de livre
zado em situação normal;
escolha das famílias, conforme
b) relação das pessoas falecidas determinado nesta Lei;
e atendidas pelo serviço auto- XVIII – atender, sem quaisquer
rizado cujo falecido ou familiar ônus para o Município à solicipossui contrato de fundo mútuo tação da autoridade competente
com a concessionária ou outra para o recolhimento de cadáveres
empresa;
em vias públicas, hospitais, clínic) relação das pessoas falecidas cas, e o respectivo transporte para
e atendidas na condição estipu- o local do velório ou do sepultalada pelo inciso VIII deste artigo. mento, ou a remoção de cadáveX – encaminhar em até 10 (dez) res de quaisquer desses locais até
dias a contar do sepultamento o Instituto Médico Legal ou outro
do falecido à Vigilância Epide- local apropriado, e destes até o
miológica do Município, quando velório ou cemitério municipal,
o óbito ocorrer em situação sempre dentro dos limites territoatípica (endemias/epidemias), riais de Iperó, por meio de autoo atestado, e respectivos docu- rizações; em se tratando de óbito
mentos quando dispuser, para os cujo corpo esteja em hospitais,
controles necessários;
clínicas e residências deverão ser
XI – fornecer mensalmente, à liberados somente acompanhados
Prefeitura Municipal de Iperó a da respectiva declaração de óbito,
relação das pessoas beneficiadas assinada pelo médico responsável;
a que se refere o inciso VIII, do XIX – providenciar trimestralartigo 13 desta Lei;
mente, a entrega ao Executivo
XII – manter permanentemente Municipal de suas demonstrações
em local visível ao público, no financeiras;
velório municipal:
XX – recolher mensalmente, a
a) a lista de informações para título de retribuição aos cofres
a população constando os ser- municipais, o valor corresponviços gratuitos para as famílias dente à exploração do serviço,

conforme previsto no § 3º, do nesta Lei e em atos regulamen- com efeito suspensivo, no prazo cobrança de emolumentos,
artigo 1º, desta Lei;
tadores, aplicará aos infratores, de 05 (cinco) dias úteis, a contar taxas de expediente, mulXXI – fazer prova de quitação da separadas ou cumulativamente, da notificação das penalidades tas e eventualmente outorga
do serviço funerário, serão
Previdência Social, remetendo as seguintes sanções adminis- aplicadas.
juntamente com a cópia da GRPS trativas de acordo com a sua Parágrafo único. Os bens destinadas preferencialmente
e do recolhimento do ISSQN, natureza, classificadas como leve, apreendidos, nos termos do in- aos Cemitérios e Velórios
referentes ao mês anterior;
grave ou gravíssima, da infração: ciso I, alínea “b”, do art. 19 desta municipais.
XXII – permitir aos agentes I – a qualquer infrator, pessoa Lei, serão devidamente discrimi- Art. 29. Fica criado o Servinados em termo de apreensão ço Funerário do Município,
fiscalizadores, livre acesso, em física ou jurídica:
qualquer época, às instalações a) advertência por escrito, em constante do autor de infração unidade administrativa que
dos serviços, bem como à dos que o infrator será notificado e somente serão devolvidos na funcionará junto à Secretaria
registros contábeis;
para fazer cessar a irregularidade, hipótese de ser provido o recurso de Administração e Finanças,
Secretaria de Planejamento e
XXIII – Auxiliar o Município na sob pena de imposição de multa, interposto pelo infrator.
manutenção e conservação dos a qual será sucessivamente do- Art. 22. Se indeferido o apelo Desenvolvimento e Secretaria
velórios e cemitérios municipais, brada a cada infração, indepen- previsto no artigo anterior, po- de Governo.
inclusive quanto à sua estrutura dentemente de outras sanções derá ser interposto, em última § 1º. A Municipalidade reguinstância, recurso ao Chefe do lamentará a presente Lei, no
e acabamento, realizando, se o previstas nesta Lei;
caso, as obras e serviços neces- b) apreensão e perda, em favor Poder Executivo, sem efeito que for pertinente à sua aplisários a boa utilização dos locais. do Poder Autorizador, de arti- suspensivo, no prazo de 05 cação, no prazo de 30 (trinta)
Parágrafo único. Os serviços a gos e materiais utilizados pelos (cinco) dias úteis, contados da dias após a sua promulgação.
notificação do indeferimento § 2º. A empresa Autorizada a
serem prestados a que dispõe infratores;
o inciso VIII deste artigo, com- c) multa de: 1. 15 (quinze) UFM’s, do primeiro recurso, mediante prestar o serviço funerário no
apresentação de comprovan- Município de Iperó, deverá,
preenderão, no mínimo, àqueles para infração leve;
constantes dos incisos I, II, IV, VII, 2. 60 (sessenta) UFM’s, para in- te de recolhimento da multa, quando de sua participação
quando aplicada, isolada ou no processo seletivo de esVIII, e IX, do artigo 2º, desta Lei fração grave; e
colha da empresa prestadoComplementar.
3. 120 (cento e vinte) UFM’s, para cumulativamente.
Art. 23. As multas deverão ser ra deste serviço, comprovar
Capítulo VI - DAS VEDAÇÕES infração gravíssima;
Art. 14. Fica vedado à empresa II – à empresa Autorizada, pres- recolhidas junto ao Departamen- que se encontra de acordo
Autorizada o exercício de qual- tadora do Serviço Funerário to de Tributos pelo infrator no com as referências técnicas
prazo de 05 (cinco) dias, a contar para o funcionamento de
quer atividade estranha ao Ser- Municipal, será aplicado:
viço Funerário previsto nesta Lei. a) advertência por escrito, em da ciência da notificação prevista estabelecimentos funerários
Art. 15. É vedada a preparação que for a infratora será notificada no art. 19, ou do indeferimento e congêneres da Agência Nado corpo, tamponamento ou seu para fazer cessar a irregularidade, do recurso previsto no art. 20 cional de Vigilância Sanitária
e de acordo com a Resolução
manuseio em capelas ou em lo- sob pena de imposição de multa, desta Lei.
cais onde possa haver circulação a qual será sucessivamente do- Parágrafo único. Findo o prazo nº 292, de 29 de agosto
de pessoas.
brada a cada infração, indepen- sem o recolhimento da multa, de 2008, do Conselho NacioArt. 16. É expressamente proi- dentemente de outras sanções será determinada a remessa do nal de Trânsito – CONTRAN.
Processo Administrativo para a Art. 30. Fica autorizado o
bido no território do Município previstas nesta Lei;
de Iperó acobertar, remunerar ou b)aplicação de multas de 15 inscrição do débito em Dívida Executivo Municipal a inserir
agenciar funerais.
(quinze) a 120 (cento e vinte) Ativa municipal, sem prejuízo da na estrutura administrativa da
Art. 17. Fica criada a “Guia de UFM’s, definidas em Decreto do instauração de outras medidas Secretaria de Planejamento
eventualmente cabíveis.
e Desenvolvimento o Serviço
Sepultamento”, documento pú- Executivo;
blico necessário para liberação e c) restrição do contrato ou cas- Capítulo VIII - DAS DISPOSI- Funerário criado pelo art. 29
sepultamento de corpos, a qual sação do ato de autorização da ÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS desta Lei.
conterá declarações firmadas empresa prestadora do Serviço Art. 24. Na observância da con- Art. 31. A presente Lei será
tagem dos prazos previstos nesta regulamentada por Decreto
pelos usuários e será emitida Funerário.
pelo Serviço Funerário Municipal, Parágrafo único. As penalidades Lei, será considerado como prazo do Executivo Municipal, no
mediante pagamento de taxa de previstas na alínea “c” do inciso inicial o primeiro dia útil subse- que couber.
Art. 32. Esta Lei Complemenexpediente.
I, deste artigo serão aplicadas quente ao da ciência do ato.
Parágrafo único. A falsidade em dobro em cada reincidência Art. 25. O Instituto Médico Le- tar entrará em vigor na data
das informações prestadas ao do infrator, no período de 30 gal, se existente, as instituições de sua publicação, ficando
de saúde e entidades afins ins- revogadas as disposições em
Serviço Funerário Municipal su- (tinta) dias.
jeitará o seu autor às penalidades Art. 20. O Município, ao tomar taladas no Município, por seus sentido contrário.
previstas no Código Penal Brasi- ciência de qualquer infração, representantes legais, funcioleiro, sem prejuízo de outras de promoverá sua apuração, me- nários ou contratados, deverão
PREFEITURA DE IPERÓ,
natureza administrativa e cível. diante processo administrativo obrigatoriamente possuir regisCapítulo VII - DAS PENALIDADES próprio, assegurado ao infrator tro próprio do óbito verificado EM 22 DE ABRIL DE 2021.
Art. 18. No caso da Autorizada o princípio do contraditório e da em seu estabelecimento, bem
praticar quaisquer atos visando ampla defesa, que será instruído como orientar e encaminhar
frustrar os objetivos da autoriza- com, no mínimo, os seguintes os familiares enlutados ou representantes legais ao Serviço LEONARDO ROBERTO FOLIM
ção e do contrato de autorização, elementos:
Prefeito de Iperó
sujeitar-se-á às sanções previstas I – cópia do auto de infração, Funerário Municipal.
nesta Lei e regulamentos pró- com relatório circunstanciado da Art. 26. Os funerais de indigentes e carentes serão realizados
prios, sem prejuízo das respon- situação verificada;
sabilizações cíveis, criminais e II – cópia da notificação, indi- gratuitamente pelo prestador
administrativas que o ato ensejar. cando o prazo de 05 (cinco) do serviço, conforme previsto Publicada nesta Secretaria, em
22 de Abril de 2021.
Parágrafo único. As sanções a dias úteis para apresentação de nesta Lei, segundo critérios
estabelecidos na Lei Municipal
que se refere o caput do pre- defesa pelo infrator;
sente artigo serão as seguintes: III – despacho do agente respon- nº 966/2019, bem como em
I – advertência por escrito;
sável pelo Serviço Funerário Mu- Decretos regulamentadores.
LUCIANA SANTUCCI
II – multa;
nicipal, com aplicação de penali- Art. 27. Para efeito desta Lei,
Secretária de Governo
III – Intervenção;
dade cabível, quando for o caso. consideram-se similares as técniIV – Rescisão do contrato.
Art. 21. Ao infrator, punido na cas de sepultamento, cremação
Art. 19. O Poder Público Munici- forma do art. 19 desta Lei, assis- e outras quaisquer legais de
pal, quando da inobservância das te o direito de interpor recurso, destinação final do corpo.
obrigações e deveres previstos dirigido à Secretaria de Governo, Art. 28. As receitas obtidas da
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Artigo 5º Cabe ao Poder Executivo analisar, avaliar e fixar o valor
a ser destinado ao financiamento
“Fica Criado o Programa Muni- do programa.
cipal de fomento ao esporte e Artigo 6º O patrocinador poderá
a cultura por meio de incentivo utilizar até 50% do valor aportado
fiscal aos patrocinadores e da a título de patrocínio como créoutras providencias”
dito para posterior recolhimento
de ISS.
(Autores: Luis Fernando Paula Parágrafo único – O Poder ExeLeite, Luis Rodrigues Moreira e cutivo regulamentará por Decreto
Ivania Aparecida Ricezi Calixto) o trâmite para adesão dos patroRef. Projeto de Lei do Legislativo cinadores, os projetos disponíveis
002/2021
para receber captação, bem como
os procedimentos e prazos para
LEONARDO ROBERTO FOLIM, utilização do crédito para abatiPrefeito Municipal de Iperó, mento do imposto devido.
Estado de São Paulo, no uso de Artigo 7º Para cada ação que
suas atribuições legais, FAZ SA- o Poder Executivo optar pelo
BER QUE A C MARA MUNICIPAL financiamento por meio desta
APROVOU E ELE SANCIONA E lei, deverá ser publicado chamaPROMULGA A SEGUINTE LEI: mento público, com antecedência
Artigo 1º Fica Criado o Progra- mínima de 180 dias ao início da
ma Municipal de Fomento ao sua execução, descrevendo, no
Esporte e à Cultura por meio mínimo: nome do projeto, escopo
de Incentivo Fiscal aos patroci- básico, valor do patrocínio necesnadores de programas, proje- sário, tempo de duração previsto
tos, eventos e outras ações no e a projeção da quantidade de
município, com o objetivo de pessoas impactadas.
estimular e desenvolver, a partir § 1º O aporte poderá ser realizado
de ações articuladas e integradas por mais de um patrocinador por
entre o poder público e pessoas projeto, desde que sejam estipujurídicas, o incremento das recei- ladas cotas de patrocínio previatas destinadas às áreas.
mente, detalhadas no chamamen§1º - O Incentivo fiscal referido to público correspondente.
no caput deste artigo corres- § 2º O aporte poderá ser feito
ponderá ao valor da doação, em parcela única ou em frações
patrocínio ou apoio, que será mensais, de acordo com o perfil
inserido em Certificado de Cré- do projeto e regulamentação do
dito expedido pelo Poder Público Poder Executivo.
para o abatimento tributário. § 3º Os patrocinadores terão direi§ 2º - Poderão receber os re- to à exposição de sua logomarca
cursos oriundos dos incentivos em todos os materiais utilizados
fiscais previstos nesta lei os no projeto, em painéis específiprojetos desportivos destinados cos de publicidade e nas peças
a promover a inclusão social publicitárias integrantes do plano
por meio do esporte, preferen- de mídia.
cialmente em comunidades de Artigo 8º Fica obrigado o Poder
vulnerabilidade social.
Executivo a prestar contas de cada
Artigo 2º O respectivo progra- projeto realizado mediante captama deverá ser implementado ção de recursos nos termos desta
para atender as demandas das lei no prazo de até 180 dias após
áreas de esporte e cultura, por o término da execução.
meio de ações promovidas pelo Parágrafo único – Da prestação
Poder Executivo Municipal, me- de contas deverá constar:
diante incentivos fiscais concedi- I - Cópias dos extratos bancários
dos pelo Município em favor dos da conta especifica do projeto;
patrocinadores.
II - Cópias legíveis das notas fiscais
Artigo 3º Para fins desta lei, apli- e recibos referentes a despesas
ca-se o conceito de Patrocinador do projeto, devendo acompanhar
à pessoa jurídica, prestadora de a ordem dos extratos bancários;
serviços no município de Iperó, III - Relatório das atividades
recolhedora de ISS, que aderir realizadas, relação nominal dos
ao programa.
atendidos e documentos que
Artigo 4º Para participar do comprovem e expliquem tais
programa, o patrocinador de- atendimentos (fotos, matérias em
verá apresentar as seguintes jornais, site entre outros).
condições:
IV - Justificativa sobre eventuais
I - Ser Pessoa Jurídica; Profissio- gastos alheios aos provisionados
nais Liberais;
no projeto.
II - Ser prestador de serviços Artigo 9º - Será criada uma Corecolhedor de ISS no Município missão Especial com servidores
de Iperó;
do Departamento Municipal de
III - Não possuir débitos tri- Esportes, que terá por finalidade
butários com o Poder Público analisar os seguintes requisitos:
Municipal;
I - proposta do projeto;

LEI Nº 1.005,
II - alcance esportivo, educacio- trinta e quatro centímetros) com LEONARDO ROBERTO FOLIM,
nal e social;
rumo 7º12’31” NW, deste deflete Prefeito Municipal de Iperó, DE 06 DE ABRIL DE 2.021
III - orçamento;
a direita e segue em linha reta Estado de São Paulo, no uso de
“Denominação
IV - retorno de interesse público: por uma distância de 189,44 m suas atribuições legais, FAZ SAde Logradouro Público”
V - clareza e coerência nos ob- (cento e oitenta e nove metros BER QUE A C MARA MUNICIPAL
jetivos;
quarenta e quatro centímetros) APROVOU E ELE SANCIONA E
VI - relevância para o Município; com rumo 9º14’32” NE, deste PROMULGA A SEGUINTE LEI: (Autoria: Alysson Alessandro
VII - capacidade executiva do deflete a esquerda e segue em Artigo 1º - Fica denominada Rua de Barros) Ref. Projeto de Lei
proponente, mediante análise curva por uma distância de 3,25 Gentil Vaz dos Santos, no Bairro do Legislativo 007/2021
da comissão.
m (três metros e vinte e cinco Sapetuba, conforme descrição LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Prefeito Municipal de Iperó,
Artigo 10º Esta Lei será regula- centímetros), deste deflete a abaixo:
mentada, por decreto do Poder direita e seguem em curva por Um terreno destinado a abertura Estado de São Paulo, no uso
Executivo Municipal, no prazo uma distância de 26,96 m (vinte de via pública, situado na cidade de suas atribuições legais,
de 120 dias.
e seis metros e noventa e seis de Iperó, no bairro Sapetuba, FAZ SABER QUE A C MARA
centímetros), deste deflete a Comarca de Boituva, com as MUNICIPAL APROVOU E ELE
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 06 DE direita e segue em linha reta por seguintes medidas, divisas e SANCIONA E PROMULGA A
ABRIL DE 2021.
uma distância de 200,97 m (du- confrontações: mede 10,43m SEGUINTE LEI:
zentos metros e noventa e sete (dez metros e quarenta e três Artigo 1º - Fica denominada
centímetros) com rumo 9º14’32” centímetros) de frente para a Rua Aurea Cassemiro dos
LEONARDO ROBERTO FOLIM SW, deste deflete a esquerda Rua José Carlos Antunes, do lado Santos, no Bairro Sapetuba,
Prefeito
e segue em linha reta por uma direito de quem da rua olha para conforme descrição abaixo:
distância de 82,21 m (oitenta e o terreno mede 94,81m (noventa Um terreno destinado a aberdois metros e vinte e um centí- e quatro metros e oitenta e um tura de via pública, situado
Publicada nesta Secretaria, em 06 metros) com rumo 7º12’31” SE, centímetros) confrontando com na cidade de Iperó, no bairro
de Abril de 2021.
deste deflete a direita e segue o terreno sem benfeitorias de Sapetuba, Comarca de Boituem linha reta por uma distância propriedade de Michele Vaz va, com as seguintes medidas,
de 260,80 m (duzentos e sessen- de Souza, do lado esquerdo de divisas e confrontações: mede
LUCIANA SANTUCCI
ta metros e oitenta centímetros) quem da rua olha para o terreno 10,00m (dez metros) de frente
Secretária de Governo
com rumo 2º29’58” SE, deste mede 91,80m (noventa e um para a Rua José Carlos Antudeflete a direita e segue em metros e oitenta e centímetros), nes, do lado direito de quem
linha reta por uma distância de confrontando com o terreno sem da rua olha para o terreno
LEI Nº 1.007,
12,65 m (doze metros e sessenta benfeitorias de propriedade de mede 91,80m (noventa e um
DE 14 DE ABRIL DE 2021 e cinco centímetros), com rumo Michele Vaz de Sousa e nos fun- metros e oitenta centímetros)
75º55’19” NW até o ponto inicial dos mede 10,00m (dez metros), confrontando com o terreno
confrontando com o terreno sem benfeitorias de proprie“Denominação de
dessa descrição.
Logradouro Público”
Artigo 2º- O Poder Público fará sem benfeitorias de proprieda- dade de Michele Vaz de Souza,
a divulgação desta Lei às con- de de Renato Antunes, distante do lado esquerdo de quem da
(Autoria: José Alberto Lima) - cessionárias de serviços públicos, 140,07m (centro e quarenta rua olha para o terreno mede
Ref. Projeto de Lei do Legislativo empresas públicas e privadas, metros e sete centímetros) da 91,81m (noventa e um metros
009/2021
além de outros órgão e entida- equina com a Estrada Municipal e oitenta e um centímetros),
des da Administração direta e Primo Roberto Segatto, encer- confrontando com o terreno
rando a área de 932,98 metros sem benfeitorias de propriedaLEONARDO ROBERTO FOLIM, indireta.
Prefeito Municipal de Iperó, Artigo 3º- As despesas decor- quadrados (novecentos e trinta de de Michele Vaz de Sousa e
Estado de São Paulo, no uso de rentes desta Lei serão atendidas e dois metros e noventa e oito nos fundos mede 10,00m (dez
metros), confrontando com
suas atribuições legais, FAZ SA- pelo orçamento vigente, suple- decímetros quadrados).
Artigo 2º- O Poder Público fará o terreno sem benfeitorias
BER QUE A C MARA MUNICIPAL mentadas se necessário.
APROVOU E ELE SANCIONA E Artigo 4º- Esta Lei entra em a divulgação desta Lei às con- de propriedade de AlessanPROMULGA A SEGUINTE LEI: vigor na data da sua publicação, cessionárias de serviços públicos, dre Antunes, distante 64,71m
Artigo 1º - Fica denominada Rua revogadas as disposições em empresas públicas e privadas, (sessenta e quatro metros e
além de outros órgão e entida- setenta e um centímetros) da
Celso Luiz Ferreira, no Bairro de contrário.
des da Administração direta e equina com a Estrada MuniAraçoiabinha, conforme descriindireta.
cipal Primo Roberto Segatto,
ção abaixo:
Artigo 3º- As despesas decor- encerrando a área de 918,10
Inicia-se no marco 03A, junto
PREFEITURA DE IPERÓ,
a Estrada de George Oetterer EM 14 DE ABRIL DE 2021. rentes desta Lei serão atendidas metros quadrados (novecenpelo orçamento vigente, suple- tos e dezoito metros e dez
distante 1.973,38 m (um mil,
mentadas se necessário.
decímetros quadrados).
novecentos e setenta e três
metros e trinta e oito centíme- LEONARDO ROBERTO FOLIM Artigo 4º- Esta Lei entra em Artigo 2º- O Poder Público
vigor na data da sua publicação, fará a divulgação desta Lei às
tros) da esquina com a Avenida
Prefeito de Iperó
revogadas as disposições em concessionárias de serviços
Carolina Oetterer, onde segue
contrário.
públicos, empresas públicas e
em linha reta por uma distância
privadas, além de outros órgão
de 78,50 m (setenta e oito me- Publicada nesta Secretaria,
e entidades da Administração
tros e cinquenta centímetros)
em 14 de Abril de 2021.
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 06 DE direta e indireta.
com rumo 2º35’35” NW, deste
ABRIL DE 2021.
Artigo 3º- As despesas decordeflete a direita e segue em
LUCIANA SANTUCCI
rentes desta Lei serão atendilinha reta por uma distância de
Secretária de Governo
das pelo orçamento vigente,
21,37 m (vinte e um metros e
LEONARDO ROBERTO FOLIM suplementadas se necessário.
trinta e sete centímetros) com
Prefeito de Iperó
Artigo 4º- Esta Lei entra em
rumo 0º36’26” NE, deste deflete
LEI Nº 1.004,
vigor na data da sua publicaa esquerda e segue em linha reta DE 06 DE ABRIL DE 2.021
ção, revogadas as disposições
por uma distância de 156,41 m
Publicada nesta Secretaria, em 06 em contrário.
(cento e cinquenta e seis metros
“Denominação de
de Abril de 2021.
e quarenta e um centímetros)
Logradouro Público”
com rumo 2º29’58” NW, deste
LUCIANA SANTUCCI
PREFEITURA DE IPERÓ, 31 DE
deflete a esquerda e segue em (Autoria: Alysson Alessandro de
Secretária de Governo
MARÇO DE 2021.
linha reta por uma distância de Barros) Ref. Projeto de Lei do
83,34 m (oitenta e três metros e Legislativo 006/2021
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LEONARDO ROBERTO FOLIM privado, para a realização das
Prefeito de Iperó
campanhas e ações referentes a
redução da demanda de drogas.
Art. 4°. Durante a Semana de
Publicada nesta Secretaria, em 06 Prevenção, Conscientização e
de Abril de 2021.
Combate ao Uso de Drogas serão
debatidos, entre outros, os seguintes temas:
LUCIANA SANTUCCI
I - a transmissão de noções sobre
Secretária de Governo
os efeitos de drogas nos estabelecimentos de ensino público
e privado, com abordagem de
LEI Nº 1.006,
outros aspectos essenciais, desDE 14 DE ABRIL DE 2.021. tacando-se:
a) a dependência química;
“Institui a “semana municipal b) os motivos que levam as pesde prevenção, conscientização e soas ao consumo de drogas;
combate ao uso de drogas” e dá c) os tratamentos, terapias e gruoutras providências.”
pos de autoajuda;
d) os valores éticos e religiosos.
(Autoria: Alysson Alessandro de ll - a divulgação de textos eduBarros e Aurílio Reginaldo dos cativos com linguagem acessível,
Santos) Ref. Projeto de Lei do visando esclarecer a população
Legislativo 008/2021
sobre as consequências do uso
de drogas;
LEONARDO ROBERTO FOLIM, III - a manutenção de programas
Prefeito Municipal de Iperó, de prevenção, conscientização e
Estado de São Paulo, no uso de combate ao uso de drogas;
suas atribuições legais, FAZ SA- IV - campanhas de prevenção,
BER QUE A C MARA MUNICIPAL combate e conscientização ao uso
APROVOU E ELE SANCIONA E indevido de drogas;
PROMULGA A SEGUINTE LEI: V - fortalecer os grupos de auArt. 1º. Fica instituída a “Semana toajuda e de aconselhamento e
de Prevenção, Conscientização as comunidades terapêuticas que
e Combate ao Uso de Drogas”, tenham como objetivo favorea ser realizada anualmente na cer e acelerar a recuperação do
semana correspondente ao dia usuário de drogas e atender seus
26 de junho, data em que se familiares.
comemora o Dia Internacional Art. 5°. O Poder Público poderá
de Combate ao Uso de Drogas. implantar nas escolas as seguintes
§ 1º. A instituição da Sema- ações:
na atenderá aos objetivos do I - palestras com especialistas no
Conselho Municipal Antidrogas assunto;
- COMAD de Iperó, prevista na ll - exposições de trabalhos esLei n.º 395, de 23 de agosto critos, cartazes e apresentações
de 2002., para desenvolver o artísticas relativas ao tema;
Programa Municipal Antidrogas lll - campanha educativa de com- PROMAD.
bate ao uso de drogas;
§ 2º. A Semana instituída por IV - caminhadas, passeatas e atos
esta Lei fica incluída no calendá- públicos;
rio oficial de eventos do Municí- V - seminários antidrogas;
pio de Iperó.
VI - conscientização da comuniArt. 2º. Cabe ao Poder Público dade estudantil sobre as consefomentar e organizar ações que quências do uso de drogas, bem
visam à prevenção, o combate e como, sua prevenção, tratamento
a conscientização sobre o tema, e combate;
como: campanhas, seminários, VII - capacitar educadores e
palestras, debates, reuniões, professores da rede municipal
workshops, conferências, ela- sobre estratégias de combate ao
boração de cartilhas, folders, consumo de drogas nas escolas;
cartazes e outras, dando ampla VIII - o desenvolvimento de prodivulgação municipal.
gramas de esporte, cultura e lazer,
Parágrafo Único. Durante o ano através do contra turno escolar,
poderão ser desenvolvidas cam- movimentos comunitários, assopanhas e ações que visem dar ciações de moradores, entidades
continuidade à conscientização, da sociedade civil, clubes e igrejas.
programas de prevenção ao uso Parágrafo Único. Os eventos edue abuso de drogas.
cativos elencados neste artigo
Art. 3°. O Poder Público poderá terão como objetivo básico a
firmar parcerias com outras se- transmissão de ensinamentos aos
cretarias municipais, autarquias, alunos sobre a nocividade e as
fundações, associações, con- consequências do uso de drogas.
selhos, entidades assistenciais, Art. 6°. O Poder Executivo, duorganizações ligadas ao tema, rante a Semana Municipal de
entidades religiosas, órgãos es- Prevenção, Conscientização e
taduais e federais e com o setor Combate ao Uso de Drogas, pode-

rá incentivar e apoiar a realização bem como denunciando junto ao infrator à penalidade de multa de Publicado nesta Secretaria,
de atividades pela sociedade órgão regulador e fiscalizador R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por em 22 de Abril de 2021.
civil.
das ocupantes, em caso de não cada notificação que deixar de
Art. 7°. Os eventos promovidos tomadas as devidas providências regularizar, cobrada em dobro
no caso de reincidência.
LUCIANA SANTUCCI
poderão ter o envolvimento da nos prazos estabelecidos.
Secretária de Governo
comunidade e, sempre que pos- Art. 2º A Distribuidora e empre- § 1º Para os efeitos desta Lei
sível, contar com palestrantes e sas ocupantes deverão cumprir consideram-se infratoras todas
debatedores, com a participação com as irregularidades e a reti- as empresas concessionárias, e/
de professores, médicos e pes- rada de fios inutilizados ou em ou terceirizadas que estiverem EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
soas especializadas no assunto. desuso, bem como a retirada operando dentro do âmbito do
Nº 01/2020
Art. 8º. Esta Lei entrará em vi- de feixes de fios depositados Município de Iperó, agindo em
gor na data de sua publicação, nos postes e fios abandonados desacordo com esta legislação.
revogadas as disposições em nas vias, a fim de que estas §2º A multa de que trata o caput A Prefeitura de Iperó, por
contrário.
possam realizar o alinhamento do artigo 7º será atualizada meio da Divisão de Recursos
ou retiradas de suas fiações anualmente pela variação do Humanos e da Secretaria de
PREFEITURA DE IPERÓ,
desnecessárias ou inutilizadas, índice de Preços ao Consumi- Educação, Cultura e Esportes,
14 DE ABRIL DE 2.021.
visto, como forma de reduzir os dor Amplo - PCA, apurado pelo CONVOCA o candidato abaixo
riscos de acidentes graves de Instituto Brasileiro de Geografia relacionado para compareciveículos, transeuntes e atenuar e Estatística. - IBGE, acumulada mento às repartições municino exercício, anterior, sendo que, pais para fins de provimento
LEONARDO ROBERTO FOLIM a poluição visual.
Prefeito de Iperó
Art. 3º Sempre que verificado no caso de extinção deste índice, de cargo em caráter efetivo.
descumprimento do disposto será adotado outro criado pela A convocação seguirá a ordem
Publicado nesta Secretaria nos artigos 1º e 2º, o Município legislação federal e que reflita de classificação dos candidaem 14 de Abril de 2.021.
deverá notificar a Distribuidora a perda do poder aquisitivo da tos, nos termos do Edital de
Concurso Público n° 001/2020.
acerca da necessidade de regu- moeda.
Art. 8º Qualquer cidadão tem o LOCAL: Prefeitura de IperóLUCIANA SANTUCCI
larização.
Secretária de Governo
Parágrafo único. A notifica- livre arbítrio de denunciar as de- Avenida Santa Cruz, 355- Jarção de que trata o caput deve vidas empresas e distribuidoras dim Santa Cruz– Iperó-SP.
DATA: 27.04.2021 - HORÁRIO:
conter, no mínimo, a localização dos fios irregulares.
LEI Nº 1008,
do poste a ser regularizado e a Art.9º O prazo para adequação 09h30min
22 DE ABRIL DE 2021
descrição da não conformidade e implementação total do que CARGO: PROFESSOR TITUdetermina esta Lei para a fiação LAR DE EDUCAÇÃO INFANidentificada pelo Município;
“Institui e dispõe sobre a obriga- Art. 4º A Distribuidora e empre- existente, será de 6 (seis) meses, a TIL- Classificado de nº 03º.
toriedade da remoção dos fios sas que se utilizem dos postes, contar da data de sua publicação. CARGO: PROFESSOR TITUe cabos inutilizados nos postes após devidamente notificadas, Parágrafo único - Durante este LAR DE ENSINO FUNDAlocalizados nas vias públicas, têm o prazo de imediato, para período as notificações realiza- MENTAL II -MATEMATICA
de empresas concessionárias de regularizar a situação de seus das não ensejarão a aplicação - Classificado de nº 07º.
serviços públicos, de distribuição cabos e/ou equipamentos exis- de penalidades.
Art. 10 A Fiscalização desta lei,
Orientações:
de energia elétrica, telefonia, tentes.
televisão a cabo, internet, dentre Parágrafo único. Toda e qual- deverá ser realizada pela prefei- 1- O candidato deverá apreoutras, no município de Iperó, dá quer situação emergencial ou tura Municipal de Iperó, através sentar cópias acompanhadas
outras providências. ”
que envolva risco de acidente de seus órgãos capacitados e das vias originais da Carteira
de Identidade (RG) e Diploma
deve ser priorizada e regulariza- competentes.
Art. 11 As despesas com a exe- ou Certificado acompanhado
(Autores: Angelo Valário So- da imediatamente.
brinho e Aurílio Reginaldo do Art. 5º A Distribuidora e empre- cução desta Lei correrão por con- do respectivo Histórico Escolar
Santos) Ref. Projeto de Lei do sas devem fazer a manutenção, ta das orçamentárias próprias, no momento da atribuição;
Legislativo 010/2021
conservação, remoção, substitui- suplementadas, se necessário. 2- A escolha do local de tração e relocação, em desuso ou Art. 12 Fica o Poder Público balho se for o caso, poderá ser
LEONARDO ROBERTO FOLIM, posicionados de forma incorreta, autorizado a reverter os valores efetivada por meio de procuPrefeito Municipal de Iperó, sem qualquer ônus para a admi- recolhidos em função das mul- ração mediante apresentação
tas previstas por esta Lei para do respectivo instrumento de
Estado de São Paulo, no uso de nistração.
suas atribuições legais, FAZ SA- § 1º Em caso de substituição custeio das ações, publicações mandato com firma reconheBER QUE A C MARA MUNICIPAL ou recolocação de postes, fica a e conscientização da população cida acompanhado de cópias
APROVOU E ELE SANCIONA E Distribuidora obrigada a notificar sobre a divulgação da própria reprográficas do documento
PROMULGA A SEGUINTE LEI: as demais empresas que utilizam Lei, posse responsável e direitos de identidade do procurador
os postes como suporte de seus dos animais, para instituição ou e do candidato, as quais não
Art. 1º
Fica a empresa conces- cabeamentos, a fim de que pos- para programas municipais de serão devolvidas;
sionária de serviço público de sam realizar a regularização dos controle populacional através 3- Os candidatos que forem
da esterilização cirúrgica de ani- convocados e que, eventualdistribuição de energia elétrica, seus equipamentos.
telefonia, televisão a cabo, in- § 2º Havendo a substituição ou mais, bem como programas que mente, ultrapassarem o núternet, dentre outras, obrigada relocação do poste, as empresas visem à proteção e bem-estar mero de vagas somente farão
jus à escolha no caso de não
a realizar manutenção, conser- devidamente notificadas têm o dos animais.
vação, remoção, substituição, prazo de imediato para regula- Art. 13 O Executivo regulamen- comparecimento ou de desisalinhamento e retirada, sem rização dos seus equipamentos. tará esta Lei, no que couber, no tência dos que constarem com
quaisquer ônus para administra- Art. 6º Ficam todas as empresas prazo de 60 (sessenta) dias con- melhor classificação.
ção, de fios inutilizados, abando- e distribuidoras obrigadas a, tados da data de sua publicação. Mais informações podem ser
nados ou em desuso dos postes enviar mensalmente ao Poder Art. 14 Esta Lei entra em vigor na obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.
de energia elétrica localizados no Executivo, relatório constando data de sua publicação.
município de Iperó.
todas as notificações realizadas
Iperó, 23 de abril de 2021.
Parágrafo único. É obrigação junto às empresas ocupantes e
da Distribuidora de zelar para denúncias junto ao órgão regula- PREFEITURA DE IPERÓ, EM 22 DE
ABRIL DE 2021.
Divisão de Recursos Humanos
que os fios se mantenham re- dor e fiscalizador das Ocupantes,
gular às normas técnicas, para bem como a comprovação de
Secretaria de Educação,
isso notificando as empresas protocolo dos documentos.
Cultura e Esportes
ocupantes de sua infraestrutura Art. 7º O não cumprimento do LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
para correção de irregularidades, disposto nesta Lei sujeitará o
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SALDO DE CLASSES/AULAS A pauta foi dividida nos seguintes
CONCURSO
temas: 1 – Grupo com 12 participantes de Comissão Informativa
PROFESSOR TITULAR DE Infanto Juvenil, onde foi explicado
ENSINO FUNDAMENTAL II / sua função e todos os conselheiros
MATEMÁTICA = 01 VAGA participantes votaram a favor.
2 – Foi aprovado também pelo
UNIDADE ESCOLAR
conselho a abertura da página
EM “Profa. Pedrina de Campos no facebook do CMDCA para as
Pedrozo Rosa”
postagens relevantes a criança
e o adolescente elaboradas pela
CARGO
comissão 3 - O Sr Patrick comen01
tou sobre as atribuições da guarda
municipal voltadas a comunidade,
PERÍODO
e sugeriu a realização de palestras
Manhã
e uma participação voltada ao
público jovem, como estamos em
pandemia, ficou combinado de
PROFESSOR TITULAR DE voltarmos a conversar quando as
EDUCAÇÃO INFANTIL = aulas retornarem. Encerramento:
01 VAGA
Finalizado as questões e dado a
palavras aos demais, deu-se por
UNIDADE ESCOLAR
encerrada a sessão ajustado da
EM “Marinheiro Mariz e Barros” próxima reunião acontecer no dia
12/05/2021.
CARGO
01
PERÍODO
Manhã

ATO DO PRESIDENTE
N.º 005/2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Iperó, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
Departamento de Supervisão em especial em observância ao
artigo 26, I, alínea “e” do Regimento Interno desta Casa de Leis, faz
saber que:
ATA DE REUNIÃO DO
Considerando a atualização do
CONSELHO MUNICIPAL DA Plano São Paulo instituído pelo
CRIANÇA E ADOLESCENTE DE Decreto Estadual n.º 64.994 de 28
IPERÓ CMDCA – REALIZADA de maio de 2020, que em 12 de
ON LINE NO DIA 14/04/2021 abril de 2021 reenquadrou todo o
Estado de São Paulo na FASE VERNo décimo quatorze dia do mês MELHA, com a edição do Decreto
de abril do ano de dois mil e n.º 65.613, de 09 de abril de 2021.
vinte e um, reuniu-se ordina- Considerando a necessidade de esriamente as 10:30 h, em forma tabelecer procedimentos e regras
remota “ad referendum”, pelo para fins de prevenção à infecção
google meet (coordenada pelo e propagação do Coronavírus
técnico de TI Cléberson), fato (COVID-19), no âmbito da Câmara
esse devido a necessidade da Municipal de Iperó;
NÃO aglomeração por conta Considerando o Artigo 21, IV, “c”
do COVID-19. Contou com a do Regimento Interno da Câmara
presença dos Representantes: Municipal de Iperó dispõe ser
Suplente da Entidade do grupo competência do Presidente zelar
de escoteiros Moripan Vanessa pelos prazos do Processo LegisFerraz de Albuquerque, Repre- lativo;
sentantes da Associação de Pais
RESOLVE:
e Amigos dos Excepcionais APAE Artigo 1.º - A Câmara Municipal
Sra Ana Cristina Silva, Assistência de Iperó enquanto perdurar o
Social Sra Elisa Marcia Vaz dos enquadramento do Estado na
Santos Juliato e Priscila dos San- FASE VERMELHA do Plano São
tos Galvão, Representantes da Paulo, a qual retorna o Estado e
Secretaria de Educação, Cultura seus Municípios, com o intuito de
e Esportes Sra Estela Soldera, reduzir o fluxo e aglomeração de
Representantes da Secretaria pessoas no local funcionará sem
de Saúde Sra Milena Pantojo atendimento presencial à populaSimões, Representantes da Orga- ção e sem a presença de visitantes
nização Cabana de Luz – Grupo nas sessões plenárias
de Apoio à Criança Sr Patrick Artigo 2.º - No período descrito
Moraes, Representante Chefe no artigo 1º, os canais de comude Gabinete Sra Patricia Teixeira nicação para os munícipes terem
Nunes Leite, Representante da acesso aos serviços públicos à disLiga Jovens de Honra de Artes tância serão reforçados no horário
Marciais e Esportes de Contato. compreendido entre as 8h e 17h.
Iperó, 22 de Abril de 2021.

PORTARIA DA MESA
a discussão e apresentação
Parágrafo único - O atendimen- mara Municipal de Iperó dispõe
DIRETORA DO PODER
do Projeto de Lei de Diretrizes
to será realizado através do site ser competência do Presidente,
oficial da Câmara no endereço zelar pelos prazos do Processo LEGISLATIVO MUNICIPAL Orçamentárias do exercício
de 2022, a ser realizada no
eletrônico: http://camaraipero. Legislativo;
PORTARIA DA MESA DIRETO- próximo dia 27 de Abril (tersp.gov.br/ acessando os canais
RESOLVE:
de atendimento online, como Artigo 1.º - A Câmara Municipal RA N.º 001/2021 - Concede, nos ça-feira), às 10:00 hs no Paço
a Ouvidoria, e-Sic, Whatsapp de Iperó enquanto perdurar o termos do artigo 96 e seguintes Municipal (sala das licitações),
(15) 3266-3446 e por meio de enquadramento do Estado na do Estatuto dos Funcionários Pú- em atendimento ao disposto
e-mail secretaria@camaraipero. MEDIDA TRANSITÓRIA DE CARÁ- blicos do Município de Iperó, Lei no inciso I, § 1º, do Art. 48 da
sp.gov.br
TER EXCEPCIONAL (VERMELHA/ n.º 19/1992, à funcionária Gecil- Lei Complementar 101/2000 –
Artigo 3.º - As sessões ordiná- LARANJA) do Plano São Paulo, a da Eugenia de Oliveira Pinto, RG: Lei de Responsabilidade Fiscal.
rias acontecerão normalmente qual enquadra o Estado e seus 19.937.551-3 (Recepcionista), retodas as terças-feiras, a partir das Municípios, com o intuito de ferência “C-2”, 10 (dez) dias, em 				
19h, SEM A PRESENÇA PÚBLICO, reduzir o fluxo e aglomeração gozo, de licença-prêmio, refe- Iperó, 22 de Abril de 2021.
e poderão ser assistidas pelo de pessoas no local funcionará rente ao quinquênio 2011/2016,
youtube: https://youtube.com/ sem atendimento presencial à considerando como termo inicial
channel/UCZktVgu2h5wOIN- população e sem a presença de a data de 01/03/2021 termo final BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA
CURVÊLO
QeE2Ieqgw e facebook: https:// visitantes nas sessões plenárias. 10/03/2021.
www.facebook.com/camarai- Artigo 2.º - No período descrito PORTARIA DA MESA DIRETO- SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
pero/ ;
no artigo 1º, os canais de comu- RA N.º 002/2021 - Concede, nos ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Artigo 4.º - A Câmara Municipal nicação para os munícipes terem termos do artigo 96 e seguintes
poderá, sendo possível, realizar acesso aos serviços públicos à do Estatuto dos Funcionários
sessão de forma remota, por distância serão reforçados no Públicos do Município de Iperó,
meio de solução tecnológica horário compreendido entre as Lei n.º 19/1992, à funcionária Rosimeire Aleixo, RG: 19.460.467-3
que, dispensa a presença física 8h e 17h.
dos parlamentares em Plenário. Parágrafo único - O atendimen- (Contador/Tesoureiro), referência
Artigo 5.º - Está terminante- to será realizado através do site “J-2”, 10 (dez) dias de licençamente proibido a entrada ou oficial da Câmara no endereço -prêmio, referentes ao quinquêpermanência de servidor ou eletrônico: http://camaraipero. nio 18/10/2011 a 17/10/2016,
vereador em qualquer ambiente sp.gov.br/ acessando os canais considerando como termo inicial
da Câmara sem a utilização de de atendimento online, como a data de 03/03/2021 e termo
máscara de proteção respirató- a Ouvidoria, e-Sic, Whatsapp final 12/03/2021.
ria, bem como utilizando-a de (15) 3266-3446 e por meio de PORTARIA DA MESA DIREforma incorreta.
e-mail secretaria@camaraipero. TORA N.º 002/2021 - Concede, nos termos do artigo 96
Artigo 6.º - Este Ato entrará em sp.gov.br
vigor na data de sua publicação. Artigo 3.º - As sessões ordiná- e seguintes do Estatuto dos
rias acontecerão normalmente Funcionários Públicos do MuniSala de Sessões “Grácio Antonio todas as terças-feiras, a partir das cípio de Iperó, Lei n.º 19/1992, à
Vieira” em 12 de abril de 2021. 19h, SEM A PRESENÇA PÚBLICO, funcionária Maria Livia Malzoni,
e poderão ser assistidas pelo RG: 29.202.186-0 (Agente de
Angelo Valário Sobrinho
youtube: https://youtube.com/ Comunicação), referência “H-2”,
Presidente
channel/UCZktVgu2h5wOIN- 15 (quinze) dias de licença-prêQeE2Ieqgw e facebook: https:// mio, referentes ao quinquênio
Publicado e registrado nesta www.facebook.com/camarai- 20/03/2014 a 19/03/2019, considerando como termo inicial a
secretaria em 12 de abril de 2021. pero/ ;
Artigo 4.º - A Câmara Municipal data de 12/05/2021 e termo final
poderá, sendo possível, realizar 26/05/2021.
ATO DO PRESIDENTE
sessão de forma remota, por Portarias n.º 001 e 002/2021
N.º 006/2021.
meio de solução tecnológica Publicadas e Registradas em
que, dispensa a presença física 23/02/2021.
O Presidente da Câmara Muni- dos parlamentares em Plenário. Portaria n.º 003/2021 Publicada
cipal de Iperó, no uso de suas Artigo 5.º - Está terminante- e Registrada em 19/04/2021.
atribuições legais e regimentais, mente proibido a entrada ou
em especial em observância ao permanência de servidor ou ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Presidente
artigo 26, I, alínea “e” do Regi- vereador em qualquer ambiente
mento Interno desta Casa de da Câmara sem a utilização de
Leis, faz saber que:
máscara de proteção respirató- JOSIMAR APARECIDO FERREIRA
Vice-Presidente
Considerando a atualização do ria, bem como utilizando-a de
Plano São Paulo instituído pelo forma incorreta.
Decreto Estadual n.º 64.994 de Artigo 6.º - Este Ato entrará em AURÍLIO REGINALDO DOS SANTOS
1.º Secretário
28 de maio de 2020, que em 16 vigor na data de sua publicação.
de abril de 2021 institui medidas
VALÉRIA R. MATHEUS DE SOUZA
em todo o Estado de São Pau2.º Secretário
lo, TRANSITÓRIA DE CARÁTER Sala de Sessões “Grácio Antonio
EXCEPCIONAL (VERMELHA/ Vieira” em 18 de abril de 2021.
LARANJA), com a edição do
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Decreto n.º 65.635, de 16 de abril
de 2021.
Angelo Valário Sobrinho
Apresentação/Discussão do ProConsiderando a necessidade de
Presidente
jeto de Lei de Diretrizes Orçamenestabelecer procedimentos e
tárias do Exercício de 2.022
regras para fins de prevenção à
infecção e propagação do Coro- Publicado e registrado nesta
navírus (COVID-19), no âmbito secretaria em 18 de abril de 2021. A Prefeitura Municipal de Iperó,
através da Secretaria de Admida Câmara Municipal de Iperó;
nistração e Finanças, convida
Considerando o Artigo 21, IV, “c”
para audiência pública visando
do Regimento Interno da Câ-
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MERENDA ESCOLAR

Prefeitura segue com a
distribuição de refeições e
kit alimentação para os
alunos da Rede Municipal
de Ensino
A Prefeitura de Iperó
vem distribuindo desde o início do ano letivo
refeições para os alunos
matriculados nas Escolas
e Creches Municipais. A
ação, que já distribuiu
cerca de 90 mil refeições,
conta também com a
distribuição uma vez ao
mês de kits alimentação/
mini cestas básicas, sendo
que já foram distribuídos
aproximadamente 6 mil
kits desde o início do ano
letivo. A ação é uma forma
de contribuir na nutrição
dos alunos neste momento de suspensão das aulas
presenciais por conta da
pandemia.
As refeições, que são entregues de segunda a
sexta-feira, contam com
a supervisão de prof issionais de Nutrição. Além
disso, nas Creches Municipais essas refeições são

distribuídas de acordo com a
faixa etária de cada criança. “
A entrega das alimentações
diárias são extremamente
importantes para nossos
alunos no enfrentamento
da pandemia e no combate
à desnutrição. Além disso,
através de muito trabalho e
planejamento estamos fortalecendo a alimentação dos
alunos com a entrega das
mini cestas básicas, isso com
certeza faz toda a diferença
para milhares de crianças da
nossa rede municipal de ensino. Agradecemos a todos
os profissionais envolvidos
e empenhados na ação” comentou o Prefeito.
Os alunos que têm interesse
e ainda não se cadastraram
devem entrar em contato
com a escola em que está
matriculado. Mais informações podem ser obtidas na
Secretaria de Educação através do telefone 3459-8020. ■
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CIDADE LEGAL

MAIS SAÚDE

Bairro Bela Vista avança no
processo de regularização
fundiária

Construção da nova
Policlínica tem início na
próxima semana

O bairro Bela Vista re- ço: “A conquista da regucebe, a partir do dia 22, larização fundiária no Bela
quinta, a equipe técnica Vista está cada vez mais
liberada pelo progra- próxima. Em breve, as fama Cidade Legal para a mílias que residem no bairrealização do serviço de ro terão suas escrituras em
levantamento planialti- mãos, com a tranquilidade
métrico - processo onde de suas propriedades devié obtido, com exatidão, damente regulamentadas.
as medidas do terreno. Para esse processo de leA etapa é mais um avan- vantamento, a Prefeitura
ço no procedimento de em parceria com o Goverregularização fundiária no do Estado de São Paulo
do local.
obteve um recurso no valor
Através do levantamen- de 156 mil reais. Por isso,
to planialtimétrico, ini- agradecemos mais uma
cia-se a fase de elabo- vez ao Governo do Estado
ração do plano de re- e todo o trabalho desenvolgularização, onde serão vido no programa Cidade
definidas as diretrizes Legal, tão importante no
conforme infraestrutu- zelo ao direito à habitação”.
ra, áreas institucionais, O início da medição da
até a etapa de projeto área do bairro está prevista
urbanístico.
para às 9h, e acontece com
O prefeito, Leonardo Fo- auxílio de GPS geodésico e
lim, comemora o avan- drone. ■

A Prefeitura de Iperó para a saúde de Iperó trará
pretende iniciar na pró- mais conforto e qualidade
xima semana a constru- nos atendimentos médicos
ção da nova sede da Po- especializados. O prefeito
liclínica Municipal. Isto municipal, Leonardo Foporque o contrato e a lim, destaca a importância
ordem de serviço foram do avanço no município:
assinados pelo prefeito “A saúde é uma de nossas
municipal e pela em- principais prioridades. O
presa responsável pela local possibilitará a ampliaobra nesta quinta-feira ção de atendimentos, além
(22), garantindo o início de um atendimento esda construção.
pecializado com conforto,
Com o investimento de qualidade e agilidade, isso
aproximadamente 1 mi- é um dos nossos comprolhão de reais através de missos para os iperoenses.
recursos próprios da ad- A construção da nova sede
ministração municipal, o da Policlínica só está sendo
novo local contará com possível graças a muito
quatro consultórios para trabalho, planejamento e
atendimento, sala de fi- seriedade. Estamos empesioterapia, sala de ultras- nhados em construir uma
som e ecocardiograma, cidade cada vez melhor!”.
sala para atendimento A construção tem um praginecológico, sala para zo de 12 meses para concurativos e pequenos clusão. O endereço do
procedimentos, além do novo espaço da Policlínica
estacionamento.
Municipal é Rua Mário José
O novo investimento Soares, s/n. ■
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