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ATOS OFICIAIS
paramentos (castiçais e esplendor), generalidade, atualidade, efi- localidade.
mentos dos valores financeiros empresa autorizada prestadora
a ornamentação da urna, o véu em ciência, segurança e cortesia Parágrafo único. As funerárias nas épocas previstas para o cus- do serviço;
N edição 778, do dia 23/04/2021, tule, as flores, coroas e realização na relação com os usuários, na de outros municípios deverão tei administrativo e operacional IV – receber as orientações
na página 2, do Jornal ficial de Iperó, do velório;
forma definida por Decreto do apresentar toda documentação dos serviços dos velórios, cemi- necessárias sobre os tipos de
onde se lê Lei ComplemenIII – aluguel de capela, altares e Poder Executivo.
necessária para sua perfeita térios e outros afins;
serviços disponíveis;
tar no 176, de 22 de Abril de 2021, outros espaços particulares;
Art. 4º. À exceção daquela devi- identificação, bem como dos III – fiscalizar por seus agen- V – garantia da oferta dos dileia-se Lei Complementar no 177, IV – somatoconservação (estética damente autorizada pelo Poder seus funcionários.
tes municipais devidamente versos padrões de produtos e
de 22 de Abril de 2021.
e conservação);
Público Municipal, fica expres- Art. 6º. A transladação de corpos identificados que terão entrada materiais.
V – cinerários;
samente proibida a prestação para sepultamento em outro franqueada nas dependências SEÇÃO III - DAS OBRIGAÇÕES
LEI COMPLEMENTAR N.º 177, VI – cremação;
DO USUÁRIO
de serviço funerário no Muni- município, só será permitida das empresas Autorizadas ou
DE 22 DE ABRIL DE 2021
VII – intermediação nas repartições cípio de Iperó por quaisquer mediante a emissão de nota local de acontecimento de fato Art. 11. São obrigações do
competentes para liberação dos empresas, ressalvadas aquelas fiscal de todos os serviços efeti- eventual, para apuração de usuário:
“Dispõe sobre o Serviço Funerário corpos; obtenção de documentos que independentemente de vamente prestados e autorização ocorrência;
I – zelar pelo patrimônio público
no Município de Iperó e dá outras para os funerais, no caso, da certi- suas localizações pactuaram do Serviço Funerário Municipal. IV – receber reclamações, de- ou particular colocado à sua disdão de óbito e, se necessário, fazer comprovadamente até a data § 1º. O transporte de corpos den- núncias ou outras manifestações posição ou utilizado na execução
providências”
a intermediação de serviços das da promulgação da presente lei, tro do Município de Iperó será sobre a má qualidade dos servi- dos serviços;
LEONARDO ROBERTO FOLIM, repartições públicas municipais, atividades de seguro funeral ou efetuado somente por meio de ços prestados, devendo, sobre as II – atender aos pedidos de
Prefeito Municipal de Iperó, Esta- cartórios de Registro Civil, órgãos a estas assemelhadas (contratos veículos fúnebres devidamente mesmas, cientificar o interessado informações dos órgãos compedo de São Paulo, no uso de suas previdenciários, em hospitais, de fundo mútuo e/ou plano autorizados e veículos do Insti- no prazo máximo de 45 (quaren- tentes em quaisquer esferas de
atribuições legais, FAZ SABER QUE demais clínicas, Instituto Médico comunitário de assistência, ou tuto Médico Legal, no exercício ta e cinco) dias;
Governo, para esclarecimentos
A C MARA MUNICIPAL APROVOU Legal (IML), Serviço de Verificação obrigação similar).
de suas atividades.
V – intervir a qualquer mo- de questões relativas ao serviço
E ELE SANCIONA E PROMULGA A de Óbito (SVO), em obter registro §1º. As empresas funerárias que § 2º. Os casos de necessidade mento na autorização, quando prestado;
de óbitos e liberação de corpos, se enquadram na disposição de translado de corpos de ou- constatada a inadimplência da III – firmar, quando solicitado,
SEGUINTE LEI:
Capítulo I - DA AUTORIZAÇÃO DO além dos demais serviços inerentes do caput do presente artigo, tros municípios para a cidade empresa Autorizada, com o fim declarações e fornecer docuSERVIÇO, DO PRAZO DE VIGÊNCIA ao funeral;
deverão atender às obrigações de Iperó ou que sejam levados de assegurar na adequação do mentos relativos ao funeral,
E DO VALOR A SER PAGO PELA VIII –transportes até o cemitério contratuais assumidas com seus para outros municípios deverão serviço, conforme previsto nos assumindo a responsabilidade
para sepultamentos, de corpos, mutuários após cadastramento ser regulamentados por meio de artigos 32, 33 e 34, da Lei Federal civil e criminal pelo conteúdo
AUTORIZADA
Art. 1º. O serviço funerário no Mu- ossadas, esquifes, urnas ou caixões junto ao Serviço Funerário do Decreto do Executivo, exigindo- nº 8.987/95.
dos mesmos.
nicípio de Iperó é de caráter público em veículos apropriados devendo Município e sua respectiva apro- -se, necessariamente, a devida Parágrafo único. Os valores Capítulo V - DA EMPRESA AUe essencial, podendo ser delegado ser exclusivamente em carros fune- vação, bem como às seguintes preparação do corpo, visando arrecadados com a autorização TORIZADA E SUAS OBRIGAÇÕES
à iniciativa privada por meio de rários e o transporte de coroas de condições:
assegurar condições mínimas ao prevista na presente lei serão reSEÇÃO I - DA EMPRESA
autorização onerosa, mediante pro- flores e a realização dos cortejos fú- I – assegurar o exercício da ativi- transporte, preservando ques- vertidos preferencialmente para
AUTORIZADA
cesso seletivo de escolha da melhor nebres dentro da área do município dade comercial de prestação de tões ambientais e de saúde.
a manutenção dos cemitérios, Art. 12. Para efeitos desta Lei, a
empresa, e, reger-se-á, no que cou- e deste para outros, respeitando a serviços em cumprimento aos § 3º. Nos casos de transporte velórios e melhorias nos serviços empresa Autorizada é a pessoa
ber, pela Lei Federal nº 8.987/95, legislação de cada um deles;
contratos de planos comunitá- por via aérea, observar-se-ão da área funeral do Município de jurídica legalmente constituída,
pela Presente Lei, Decretos, Por- IX – zelar pela manutenção e limpe- rios de assistência já assumidos; as normas procedimentais es- Iperó.
no exercício legal de suas atividatarias e demais atos normativos za das salas de velação dos velórios, II – atender às famílias carentes, pecíficas, inclusive, aquelas do Capítulo IV - DO USUÁRIO, des, para a quem o Poder Público
expedidos pelo Poder Executivo. cemitérios, ou particular e demais bem como as pessoas que não município onde se localiza a pista SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES Municipal de Iperó autorizará o
§ 1º. A outorga será de até 04 dependências da municipalidade possuem família e/ou faleceram de embarque.
direito de exploração do Serviço
SEÇÃO I - DO USUÁRIO
(quatro) autorizações do serviço fu- quando utilizadas pela autorizada no Município de Iperó, com toda Capítulo III - DO AUTORIZA- Art. 9º. Para efeitos desta Lei, Funerário no município, após
nerário, limitada tão somente a 04 para a prestação dos serviços, ar- assistência de funeral sem ônus DOR E SUAS OBRIGAÇÕES
usuário do serviço funerário é o regular processo seletivo de es(quatro) empresas funerárias, que cando esta com os custos diretos para o Município, bem como SEÇÃO I DO AUTORIZADOR familiar da pessoa falecida ou o colha, nos moldes da legislação
na data da assinatura do contrato e indiretos;
àquelas que atendam aos requi- Art. 7º. Define-se como Autori- representante legalmente cons- pertinente.
deverão estar estabelecidas por sua X – fornecimento de serviços assis- sitos da Lei Municipal nº 966, de zador nesta Lei, o Município de tituído pela família, desde que, SEÇÃO II - DAS OBRIGAÇÕES
matriz ou filial na cidade de Iperó. tenciais, o sepultamento gratuito 21 de agosto de 2019.
Iperó, pessoa jurídica de direito em qualquer das circunstâncias, DA EMPRESA AUTORIZADA
§ 2º. O serviço a ser delegado vi- de indigentes, assim considerados, III – pagar pelos serviços e público interno, que autorizará, encontre-se em pleno exercício Art. 13. A empresa Autorizada
gorará pelo prazo de 60 (sessenta) as pessoas cujo corpo não foi recla- prestações decorrentes ao Po- nos termos do artigo 175 da de sua capacidade civil.
do serviço concedido obriga-se a:
meses, podendo ser prorrogado mado por familiares ou amigos, e der Público Municipal de Iperó, Constituição Federal, Lei Federal Parágrafo único. Fica proibida I – cumprir às disposições conspor uma única vez por igual perío- cujo domicílio seja desconhecido, e conforme previsto no § 3º, do nº 8.987/95 e demais legislação a representação da família enlu- tantes da presente Lei Compledo a critério do Poder Executivo. de pessoas carentes sem recursos artigo 1º da presente Lei;
pertinente, o serviço funerário tada junto ao Serviço Funerário mentar, no que não contrariar
§ 3º. A autorizada pagará ao Muni- financeiros, desde que devidamen- Art. 5º. As empresas funerárias local.
Municipal, por pessoas que norma hierarquicamente sucípio de Iperó, a título de explora- te comprovado pelo Serviço Social sediadas em outras localidades, SEÇÃO II DAS OBRIGAÇÕES possuam vinculação societária perior;
ção do serviço o valor correspon- do Executivo Municipal, bem como somente poderão executar o
DO AUTORIZADOR
ou funcional com a empresa II – observar com rigor no que
dente em até 10% (dez por cento) àquelas que atendam aos requisitos serviço funerário no Município Art. 8º. O Poder Público de prestadora do serviço funerário, couber às disposições das Leis
do total bruto de sua arrecadação da Lei Municipal nº 966, de 21 de de Iperó nas seguintes situações: Iperó, ora Autorizador, está bem como empresas que reali- Federais nº 8.987, de 13 de feveno território do Município, com- agosto de 2019.
I – quando o óbito tenha ocorri- obrigado a:
zam atividades de seguro funeral reiro de 1997, com as alterações
preendendo toda prestação, co- Parágrafo único. O Executivo Muni- do em Iperó e a família opte em I – cumprir e fazer cumprir as ou a estas assemelhadas.
que lhes foram introduzidas posmércio, fornecimento de materiais cipal expedirá Decreto estabelecen- efetuar o sepultamento em outra normas que disciplinam a auto- SEÇÃO II - DOS DIREITOS teriormente, bem como à demais
do, dentre as atividades descritas cidade, desde que a funerária rização dos serviços públicos, em
e procedimentos afins.
legislação atinente à espécie;
DO USUÁRIO
Capítulo II - DO SERVIÇO E SUAS neste artigo, quais serão prestadas seja a do local onde o usuário especial a do serviço funerário, Art. 10. Constituem direitos do III – executar adequadamente
de forma facultativa ou obrigatória, possua domicílio, comprovado bem como as disposições regu- usuário do serviço funerário:
CONDIÇÕES
e de forma atualizada todos os
Art. 2º. O serviço funerário a que bem como, de outras que poderão mediante documentação hábil; lamentares, cláusulas
I – receber o serviço adequado; serviços contratados em face
alude a presente Lei compreende integrar a prestação do serviço II – quando o óbito ocorrer em SEÇÃO II
II – receber informações relativas da autorização outorgada, confunerário.
atividades, tais como:
outro município e a família optar DOS DIREITOS DO USUÁRIO
ao Serviço Funerário Municipal e forme dispostos nos §§ 1º e 2º,
Art. 3º. A prestação do serviço fu- pelo sepultamento em Iperó, Art. 10. Constituem direitos do sua formação de execução;
I – preparação do corpo;
do artigo 6º, da Lei Federal nº
II – fornecimento de caixões e urnas nerário atentará para as condições com prévia autorização do Ser- usuário do serviço funerário:
III – exercer o direito de petição 8.987/97;
mortuárias e respectivo suporte, os de regularidade, continuidade, viço Funerário Municipal desta I – receber o serviço adequado; perante o Poder Público e à IV – disponibilizar ao usuário
RETIFICAÇÃO
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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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atividades com teletrabalho, podendo, excepcionalmente ser de
forma interna, com agendamento
“Dispõe sobre novas medidas individual para atendimento.
temporárias de prevenção de con- Art. 6º. Proibição de consumo de
tágio pelo COVID-19, seguindo alimentos em bares, conveniênas diretrizes do Plano São Paulo cias, feiras livres, sendo permitidos
– prolongamento da Fase Tran- apenas os serviços na modalidade
sitória e dá outras providências.” entrega (delivery) por período de
24h e retirada no local (drive thru
LEONARDO ROBERTO FOLIM, ou take away) até às 20h.
Prefeito do Município de Iperó, Art. 7º. O acesso a supermercaEstado de São Paulo, no uso de dos e outros estabelecimentos
suas atribuições legais,
considerados essenciais deverá
CONSIDERANDO o histórico da ser feito por apenas 1 (um) intecontaminação pela COVID-19, e, grante de cada família, devendo o
contando com a compreensão e estabelecimento se encarregar de
ajuda da população Iperoense; todo o processo de higienização
CONSIDERANDO as novas redu- dos cestos, dos carrinhos e do
ções em indicadores de controle local onde fica o caixa, bem como
da pandemia;
deverá seguir o procedimento
CONSIDERANDO a necessidade de aferimento de temperatura,
de estabelecer novas medidas forçando, ainda, o distanciamento
efetivas com a finalidade de necessário nas filas visando a boa
conter a elevação dos casos, para conduta sanitária.
redução de indicadores técnicos Art. 8º. Fica vedada a realização
referentes à transmissibilidade de qualquer atividade que gere
do vírus e de internações na rede aglomeração como festas, evenpública e privada de saúde;
tos, reuniões e atividades particuDECRETA:
lares ou públicas, em imóveis parArt. 1º. Ficam estabelecidas as ticulares ou públicos, com vistas a
medidas e regras de funciona- evitar riscos à saúde dos cidadãos
mento em razão do prolonga- e da comunidade em geral, sujeito
mento da fase transitória do à aplicação de penalidades, da
‘Plano São Paulo’ (Vermelha/ seguinte forma:
Laranja), a qual classifica o Es- I – Na área rural, imediatamente:
tado e seus Municípios, com as a. Multa de R$ 4.000,00 (quaseguintes diretrizes:
tro mil reais) ao proprietário do
Art. 2º. A partir de 01º de maio imóvel onde esteja ocorrendo a
de 2021, os setores como: co- festa, evento, reunião ou atividade
mércios, restaurantes, lanchone- similar;
tes, salões de beleza, barbearias, b. Multa de R$ 2.000,00 (dois mil
academias e espaços culturais e reais) ao idealizador da festa,
poderão funcionar com horário evento, reunião ou atividade
estendido das 6h às 20h, seguin- similar.
do rigorosamente os protocolos II – Na área urbana, após o prisanitários já estabelecidos, bem meiro chamado, será lavrado auto
como o atendimento e controle de infração e, em caso de não
de acesso ao público limitado a atendimento às determinações,
25% (vinte e cinco por cento) de serão aplicadas multas na forma
sua capacidade total.
do inciso anterior.
Art. 3º. Todas as celebrações § 1º. As multas serão aplicadas
individuais e coletivas de Igrejas, pela Fiscalização do Município e
templos e espaços religiosos pela Guarda Civil Municipal.
poderão ser realizadas seguindo § 2º. São solidariamente responrigorosamente os protocolos sáveis pelo pagamento da multa
sanitários de higiene e distan- prevista no artigo anterior, além
ciamento social, respeitando o dos proprietários e idealizadores,
horário do toque de recolher. aqueles que lá estiverem e que
Art. 4º. Todos os estabelecimen- estejam contrariando as normas
tos como farmácias, serviços de aqui contidas, além das demais
saúde, serviços de assistência medidas de enfrentamento ao
social, clínicas, açougues, mer- Covid-19 anteriormente adotadas
cearias, padarias, postos de com- pelo Município.
bustível, agropecuárias, oficinas Art. 9º. Fica determinada a susmecânicas e borracharias, servi- pensão dos atendimentos preços de limpeza, serviços de se- senciais em todos os setores da
gurança, distribuidoras de água Prefeitura de Iperó, exceto, nas
e gás, mercados e supermerca- áreas da saúde, da assistência
dos, bancos, correios, lotéricas, social, da segurança, da educação,
tabelião de notas, indústrias, dos serviços urbanos e demais sefeiras livres e lojas de material de tores essenciais ao funcionamento
construção continuarão abertos da máquina pública.
como na fase anterior.
Parágrafo único. Os atendimenArt. 5º. Todos os escritórios de- tos telefônicos pelo número (15)
verão continuar exercendo suas 3459-9999 para orientação da

população, das 8 às 16 horas, PREFEITURA DE IPERÓ, EM 30 DE do Departamento de Recursos
Humanos e da Secretaria de
pelo site da Prefeitura (HTTP://
ABRIL DE 2021.
Saúde, comunica a convocação
www.ipero.sp.gov.br/fale-conosco/) pelo aplicativo ou site LEONARDO ROBERTO FOLIM para o provimento de cargo em
caráter efetivo.
do E-Ouve (ipero.eouve.com.br)
Prefeito de Iperó
A chamada seguirá a ordem
serão mantidos.
dos candidatos classificados nos
Art. 10. Todos os setores com
LUCIANA SANTUCCI
termos do Edital de Concurso
permissão para funcionamento
Secretária de Governo
Público n° 001/2019.
deverão observar as recomendaLOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
ções dos órgãos de fiscalização
e as regras específicas fixadas EDITAL DE CONVOCAÇÃO Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
Cruz - DATA: 04.05.2021
no Decreto Municipal nº 2.005
CONCURSO PÚBLICO
HORÁRIO: 09h30min
de 14 de abril de 2020 e a obriNº 01/2020
CARGO: SERVIÇOS GERAISgatoriedade do uso de máscara
de proteção facial constante do A Prefeitura de Iperó, por meio Classificado de nº 13º.
Decreto Municipal nº 2.007, de da Divisão de Recursos Humanos CARGO: TÉCNICO EM ENFER04 de maio de 2020.
e da Secretaria de Educação, MAGEM- Classificado de nº
Art. 11. Para o fim de restrição Cultura e Esportes, CONVOCA 47º.
Orientações:
de serviços e atividades em de- o candidato abaixo relacionado
corrência da pandemia, toda a para comparecimento às repar- 1- Os candidatos deverão aprepopulação deverá cumprir o to- tições municipais para fins de sentar cópia acompanhada dos
que de recolher das 20h às 05h. provimento de cargo em caráter originais da Carteira de Identidade (RG) e Diploma ou Certificado
Art. 12. As escolas da rede mu- efetivo.
nicipal ficam abertas para a A convocação seguirá a ordem acompanhado do respectivo
distribuição de merenda aos de classificação dos candidatos, Histórico Escolar no momento
seus alunos.
nos termos do Edital de Concur- da atribuição;
2- A escolha por procuração será
Art. 13. Fica proibida a locação so Público n° 001/2020.
de chácaras de recreio e asseme- LOCAL: Prefeitura de Iperó- feita mediante entrega do reslhados, com a finalidade de rea- Avenida Santa Cruz, 355- Jardim pectivo instrumento de mandato
com firma reconhecida acompalização de festividades e eventos Santa Cruz– Iperó-SP.
que gerem aglomerações.
DATA: 04.05.2021 - HORÁRIO: nhado de cópias reprográficas
do documento de identidade do
Art. 14. A proibição contida 09h30min
no artigo anterior se estende CARGO: PROFESSOR TITULAR procurador e do candidato que
aos proprietários de chácaras e DE ENSINO FUNDAMENTAL II ficarão retidas;
assemelhados, que pretendam -MATEMATICA - Classificado 3- Os candidatos chamados
que ultrapassarem o número de
realizar festividades ou eventos de nº 08º.
vagas somente escolherão em
particulares que gerem agloOrientações:
merações.
1- O candidato deverá apre- caso do não comparecimento
Art. 15. O descumprimento aos sentar cópias acompanhadas ou desistência dos candidatos
artigos 13 e 14 deste Decreto das vias originais da Carteira de melhores classificados.
configura infração sanitária, Identidade (RG) e Diploma ou Mais informações podem ser
sujeitando o (s) infrator (es) e Certificado acompanhado do obtidas diretamente no Deparo (s) proprietário (s) do imóvel respectivo Histórico Escolar no tamento de Recursos Humanos.
às penalidades previstas no Có- momento da atribuição;
digo Sanitário Estadual (Lei nº 2- A escolha do local de trabalho Iperó, 29 de abril de 2021.
10.083/1998), sem prejuízo de se for o caso, poderá ser efetiDepartamento
eventual responsabilização na vada por meio de procuração
de Recursos Humanos
esfera criminal.
mediante apresentação do resArt. 16. O Departamento de pectivo instrumento de mandato
Secretaria de Saúde
Fiscalização, Vigilância Sanitária com firma reconhecida acompae Guarda Civil Municipal, atuarão nhado de cópias reprográficas
em conjunto ou isoladamente, do documento de identidade
obstando qualquer situação do procurador e do candidato, SALDO DE CLASSES/AULAS
– CONCURSO
que venha a contrariar as deter- as quais não serão devolvidas;
minações contidas nos artigos 3- Os candidatos que forem conanteriores.
vocados e que, eventualmente, PROFESSOR TITULAR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II /
Art. 17. Fica restrito o funcio- ultrapassarem o número de vanamento das UBSs (Unidades gas somente farão jus à escolha MATEMÁTICA = 01 VAGA
Básicas de Saúde) somente para no caso de não comparecimento
atendimentos essenciais: meno- ou de desistência dos que cons- UNIDADE ESCOLAR - EM “Prores de 02 (dois) anos, gestantes, tarem com melhor classificação. fa. Pedrina de Campos Pedrozo
pacientes com receitas vencidas Mais informações podem ser Rosa”
de psicotrópicos, medicação obtidas diretamente na Divisão
CARGO - 01
contínua, vacinas, bem como de Recursos Humanos.
pacientes com casos de doenças
crônicas.
Iperó, 29 de abril de 2021. PERÍODO - Manhã
Art. 18. O descumprimento de
quaisquer disposições deste Divisão de Recursos Humanos
Decreto acarretará na aplicação
Iperó, 29 de Abril de 2021.
de multa e responsabilização por
Secretaria de Educação,
crime contra a saúde pública.
Cultura e Esportes
Art. 19. Este decreto entrará
Departamento de Supervisão
em vigor na data de 01.05.2021, EDITAL DE CONVOCAÇÃO
produzindo efeitos imediatos CONCURSO PÚBLICO 01/2019
e revogadas as disposições em
contrário.
A Prefeitura de Iperó, por meio
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EDUCAÇÃO

Prefeitura recebe novo
ônibus escolar destinado
pelo Governo do Estado
Na tarde desta quinta-feira (29), a Prefeitura de
Iperó recebeu um novo
ônibus escolar para integrar a estrutura da educação municipal, que foi
destinado pelo Governo
do Estado de São Paulo
através de reivindicação
da Deputada Estadual
Maria Lúcia Amary. A cerimônia de entrega foi
realizada também na data
de hoje na Secretaria Estadual de Educação e
contou com a presença
do vice-prefeito de Iperó,
Neno Domingues.
O novo veículo possui 59
lugares para estudantes
sentados e com dispositivo de acessibilidade.”O
novo veículo enviado reforça a estrutura da nossa educação. Os alunos

poderão contar agora com
um novo veículo, garantindo
mais conforto e flexibilidade
assim que o retorno das aulas presenciais for possível
e seguro. Estamos trabalhando muito e com muito
planejamento, agradeço o
vice-prefeito que esteve presente em São Paulo para a
entrega do veículo enquanto
estávamos em outros compromissos na busca de melhorias para Iperó. Agradeço
imensamente também a
Deputada Maria Lúcia, que
sempre esteve ao meu lado
e ao lado de nossa cidade.
Vamos em frente!” destaca
o prefeito municipal.
O valor do novo ônibus é de
R$ 247.950,00 e agora integra a frota de veículos da
Secretaria de Educação de
Iperó. ■
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