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ATOS OFICIAIS
contando com a compreensão e
ajuda da população Iperoense;
CONSIDERANDO o Decreto Mu“Dispõe sobre a Homologação do nicipal nº 2.155, de 25 de maio de
Processo Seletivo Simplificado e 2021 que “Dispõe sobre novas medidas temporárias de prevenção de
Emergencial nº 001/2021”
contágio pelo COVID19, seguindo
LEONARDO ROBERTO FOLIM, as diretrizes do Plano São Paulo –
Prefeito do Município de Iperó, amplificação da Fase Transitória e
Estado de São Paulo, no uso de dá outras providências.”.
DECRETA:
suas atribuições legais,
Art. 1º. Ficam estabelecidas as
DECRETA
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o medidas e regras de funcionamento
Processo Seletivo Simplificado e em razão da amplificação da fase
Emergencial com vistas à contra- transitória do ‘Plano São Paulo’, a
tação temporária de profissionais qual classifica o Estado e seus Mua fim de atender as necessidades nicípios, com as seguintes diretrizes:
de Educação, Cultura e Esportes Art. 2º. A partir de 31 de maio de
e Saúde na prevenção e en- 2021, os setores como: comércios
frentamento à infecção humana em geral, restaurantes e similares,
decorrente do corona vírus para academias e espaços culturais poo provimento em caráter tempo- derão funcionar com horário das
rário de vagas dos cargos públicos 6h às 21h, seguindo rigorosamente
de AUXILIAR DE ENFERMAGEM os protocolos sanitários já estabee ORIENTADOR COVID-19, nos lecidos, bem como o atendimento
termos do Edital de Processo Se- e controle de acesso ao público liletivo Simplificado e Emergencial mitado a 40% ( quarenta por cento)
de sua capacidade total.
n° 001/2021.
Art. 2º. A Classificação Final, pu- Art. 3º. Todas as celebrações indiviblicada no “Jornal de Iperó”, pági- duais e coletivas de Igrejas, templos
nas 1 e 2 da edição nº 788, datada e espaços religiosos poderão ser
de 26 de maio de 2.021, fica da realizadas seguindo rigorosamente
mesma forma HOMOLOGADA e os protocolos sanitários de higiene
e distanciamento social, devendo
em condição de uso.
Art. 3º. Este Decreto entrará em funcionar no horário das 05h às 21h.
vigor na data de sua publicação, Art. 4º. Todos os estabelecimentos
revogando as disposições em como farmácias, serviços de saúde,
serviços de assistência social, clínicontrário.
cas, açougues, mercearias, padarias,
PREFEITURA MUNICIPAL DE postos de combustível, agropecuáIPERÓ, 31 DE MAIO DE 2021. rias, oficinas mecânicas e borracharias, serviços de limpeza, serviços de
LEONARDO ROBERTO FOLIM segurança, distribuidoras de água
e gás, mercados e supermercados,
Prefeito Municipal
bancos, correios, lotéricas, tabelião
de notas, indústrias e lojas de matePublicada nesta Secretaria,
rial de construção poderão funcioem 31 de maio de 2021.
nar normalmente seguindo os protocolos sanitários já estabelecidos.
LUCIANA SANTUCCI
Art. 5º. Todos os escritórios deSecretária de Governo
verão continuar exercendo suas
atividades com teletrabalho, podendo, excepcionalmente ser de
DECRETO Nº 2.157,
forma interna, com agendamento
DE 31 DE MAIO DE 2021
individual para atendimento.
“Dispõe sobre as medidas tempo- Art. 6º. Os estabelecimentos conrárias de prevenção de contágio siderados não essenciais deverão
pelo COVID-19 – amplificação manter suas atividades seguindo
da Fase Transitória e dá outras as normas do artigo 2º deste
Decreto e, podendo funcionar na
providências.”
modalidade entrega (delivery) por
LEONARDO ROBERTO FOLIM, período de 24h.
Prefeito do Município de Iperó, Art. 7º. O acesso a supermercados
Estado de São Paulo, no uso de e outros estabelecimentos considerados essenciais deverá ser feito por
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o histórico da apenas 1 (um) integrante de cada
contaminação pela COVID-19, e, família, devendo o estabelecimento
DECRETO Nº 2156,
DE 31 DE MAIO DE 2021.

se encarregar de todo o pro- br/fale-conosco/) pelo aplicativo multa e responsabilização por será feita mediante entrega
cesso de higienização dos ou site do E-Ouve (ipero.eouve. crime contra a saúde pública. do respectivo instrumento de
cestos, dos carrinhos e do local com.br) serão mantidos.
Art. 19. Este decreto entrará mandato com firma reconheonde fica o caixa, bem como Art. 10. Todos os setores com em vigor na data de sua pu- cida acompanhado de cópias
deverá seguir o procedimento permissão para funcionamento blicação, produzindo efeitos reprográficas do documento de
de aferimento de temperatura, deverão observar as recomen- imediatos e revogadas as dis- identidade do procurador e do
candidato que ficarão retidas;
forçando, ainda, o distancia- dações dos órgãos de fiscali- posições em contrário.
3- Os candidatos chamados
mento necessário nas filas vi- zação e as regras específicas
sando a boa conduta sanitária. fixadas no Decreto Municipal PREFEITURA DE IPERÓ, EM 31 que ultrapassarem o número de
vagas somente escolherão em
Art. 8º. Fica vedada a realiza- nº 2.005 de 14 de abril de 2020
DE MAIO DE 2021.
caso do não comparecimento
ção de qualquer atividade que e a obrigatoriedade do uso
gere aglomeração como festas, de máscara de proteção facial LEONARDO ROBERTO FOLIM ou desistência dos candidatos
melhores classificados.
eventos, reuniões e atividades constante do Decreto Municipal
Prefeito de Iperó
Mais informações podem ser
particulares ou públicas, em nº 2.007, de 04 de maio de 2020.
obtidas diretamente no Deparimóveis particulares ou públi- Art. 11. Para o fim de restrição
LUCIANA SANTUCCI
tamento de Recursos Humanos.
cos, com vistas a evitar riscos de serviços e atividades em deSecretária de Governo
à saúde dos cidadãos e da corrência da pandemia, toda a
Iperó, 1º de junho de 2021.
comunidade em geral, sujeito população deverá cumprir o toà aplicação de penalidades, da que de recolher das 20h às 05h. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Art. 12. As escolas da rede
Divisão de Recursos Humanos
seguinte forma:
CONCURSO PÚBLICO
Secretaria de Educação, Cultura
I – Na área rural, imediata- municipal ficam abertas para
01/2019
a distribuição de merenda aos
e Esportes.
mente:
a. Multa de R$ 4.000,00 (quatro seus alunos.
A Prefeitura de Iperó, por
mil reais) ao proprietário do Art. 13. Fica proibida a locação meio da Divisão de Recursos
LEI Nº 1.012,
imóvel onde esteja ocorrendo de chácaras de recreio e as- Humanos e da Secretaria da
a festa, evento, reunião ou semelhados, com a finalidade Educação, Cultura e Esportes, DE 31 DE MAIO DE 2021.
de realização de festividades CONVOCA os classificados
atividade similar;
b. Multa de R$ 2.000,00 (dois e eventos que gerem aglome- abaixo indicados para que “Institui a “Semana de Incentivo
mil e reais) ao idealizador da rações.
compareçam no dia e local ao Combate de Maus-Tratos de
festa, evento, reunião ou ativi- Art. 14. A proibição contida indicados a fim de manifesta- Cães e Gatos” e dá outras prono artigo anterior se estende rem interesse na celebração de
vidências”.
dade similar.
II – Na área urbana, após o pri- aos proprietários de chácaras e CONTRATO TEMPORÁRIO em
meiro chamado, será lavrado assemelhados, que pretendam razão do Edital de Concurso (Autor: Anderson Fernando de
auto de infração e, em caso de realizar festividades ou eventos Público nº 001/2019, em es- Almeida)
não atendimento às determi- particulares que gerem aglo- pecial, no disposto no item 9.9, Ref. Projeto de Lei do Legislativo
nações, serão aplicadas multas merações.
e com fundamento no inciso n.º021/21.
na forma do inciso anterior. Art. 15. O descumprimento aos VI do art. 2º da Lei Municipal
§ 1º. As multas serão aplicadas artigos 13 e 14 deste Decreto nº 557/2006 (com alteração LEONARDO ROBERTO FOLIM,
pela Fiscalização do Município configura infração sanitária, dada pela Lei Municipal nº Prefeito Municipal de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de
e pela Guarda Civil Municipal. sujeitando o (s) infrator (es) e 605/2007).
§ 2º. São solidariamente res- o (s) proprietário (s) do imóvel A contratação temporária fun- suas atribuições legais, FAZ SAponsáveis pelo pagamento às penalidades previstas no damenta-se em razão do esta- BER QUE A C MARA MUNICIPAL
da multa prevista no artigo Código Sanitário Estadual (Lei do de calamidade pública no APROVOU E ELE SANCIONA E
anterior, além dos proprietários nº 10.083/1998), sem prejuízo município em decorrência da PROMULGA A SEGUINTE LEI:
e idealizadores, aqueles que lá de eventual responsabilização Pandemia causada pelo novo Art. 1º - Fica instituído no
Município de Iperó a “Semana
estiverem e que estejam con- na esfera criminal.
coronavírus (COVID19).
trariando as normas aqui con- Art. 16. O Departamento de Fis- A convocação seguirá a ordem de Incentivo ao Combate de
tidas, além das demais medidas calização, Vigilância Sanitária e dos candidatos classificados Maus-Tratos de Cães e Gatos”
de enfrentamento ao Covid-19 Guarda Civil Municipal, atuarão nos termos do Edital de Con- a ser comemorada anualmente
na terceira semana de agosto
anteriormente adotadas pelo em conjunto ou isoladamente, curso Público n° 001/2019.
obstando qualquer situação LOCAL: Prefeitura de Iperó – (considerando que 17 de agosto
Município.
Art. 9º. Fica determinada a que venha a contrariar as deter- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim é celebrado o Dia da Adoção
Animal).
suspensão dos atendimentos minações contidas nos artigos Santa Cruz.
presenciais em todos os se- anteriores.
DATA: 08.06.2021 - HORÁRIO: Art. 2º - A semana declinada no
artigo 1º será dedicada à constores da Prefeitura de Iperó, Art. 17. Fica restrito o funcio- 09h30m
exceto, nas áreas da saúde, da namento das UBSs (Unidades CARGO: AGENTE ESCOLAR cientização da população sobre
assistência social, da seguran- Básicas de Saúde) somente para - Classificados do nº 24º ao o combate de maus-tratos de
cães e gatos, por meio de camça, da educação, dos serviços atendimentos essenciais: meno- 29º.
panhas educativas, divulgação
urbanos e demais setores res de 02 (dois) anos, gestantes,
Orientações:
essenciais ao funcionamento pacientes com receitas vencidas 1- Os candidatos deverão na mídia (impressa, radiofônica,
de psicotrópicos, medicação apresentar cópia acompanha- televisa e virtual) e realização de
da máquina pública.
Parágrafo único. Os aten- contínua, vacinas, bem como da dos originais da Carteira de eventos.
dimentos telefônicos pelo pacientes com casos de doenças Identidade (RG) e Diploma ou § 1° - A população será consnúmero (15) 3459-9999 para crônicas.
Certificado acompanhado do cientizada da importância da
orientação da população, das 8 Art. 18. O descumprimento de respectivo Histórico Escolar no vacinação, prevenção de doenças, posse responsável e das
às 16 horas, pelo site da Prefei- quaisquer disposições deste De- momento da atribuição;
tura (HTTP://www.ipero.sp.gov. creto acarretará na aplicação de 2- A escolha por procuração necessidades básicas do animal,
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LEI Nº 1.014,
da Vida e Prevenção do Suicídio, Ref. Projeto de Lei do Legis- Artigo. 8º Esta Lei entra em
como alimentação, água, bemLEI Nº 1.015,
DE 31 DE MAIO DE 2021.
a ser realizada, anualmente, na lativo 014/21
vigor na data de sua publi-estar, sendo esclarecida sobre
DE 31 DE MAIO DE 2021.
semana que compreende o dia
cação, revogadas as disposieventuais dúvidas.
“Denominação de
10 de setembro, Dia Mundial de LEONARDO ROBERTO FO- ções em contrário.
Art. 3º - A Semana de que trata
“Denominação de
Logradouro Público”
Prevenção ao Suicídio.
esta Lei fica incluída no Calendário
Logradouro Público”
LIM, Prefeito Municipal de
Art. 2° A Semana Municipal de Iperó, Estado de São Paulo, PREFEITURA DE IPERÓ, EM 31
Oficial de Eventos deste Município.
Valorização da Vida e Prevenção no uso de suas atribuições
DE MAIO DE 2021.
Art. 4º - As despesas com a exe- (Autor: Alysson Alessandro de (Autor: José Alberto Lima)
cução desta Lei correrão por conta Barros)
Ref. Projeto de Lei do Legislativo ao Suicídio tem por finalidade a legais, FAZ SABER QUE A C
reflexão e a conscientização sobre MARA MUNICIPAL APRO- LEONARDO ROBERTO FOLIM
de verbas próprias do orçamento, Ref. Projeto de Lei do Legislativo 018/21
essa temática, objetivando digni- VOU E ELE SANCIONA E
Prefeito
suplementar se necessário com- 019/21
plementar.
LEONARDO ROBERTO FOLIM, ficar a vida no planeta em relação PROMULGA A SEGUINTE
Publicado nesta Secretaria,
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito Municipal de Iperó, Esta- ao aumento do índice de suicídios. LEI:
data de sua publicação, revogadas Prefeito Municipal de Iperó, Esta- do de São Paulo, no uso de suas Parágrafo único. A Semana Mu- Artigo. 1º Fica instituído o em 31 de Maio de 2021.
do de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE nicipal de Valorização da Vida e serviço de Disque Denúncia
as disposições em contrário.
atribuições legais, FAZ SABER QUE A C MARA MUNICIPAL APROVOU Prevenção do Suicídio tem como de Maus Tratos e abandono
LUCIANA SANTUCCI
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 31 DE A C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A diretrizes:
de Animais, para receber Secretária de Governo
E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
I — alertar a população sobre como denúncias referentes à vioMAIO DE 2021.
SEGUINTE LEI:
Artigo 1º - Fica denominado diagnosticar possíveis suicidas, uti- lência ou crueldade praticaLEI Nº 1.018,
LEONARDO ROBERTO FOLIM Artigo 1º - Fica denominada Rua Luiz Carlos Machado de Oliveira, lizando veículos de comunicação de da contra animais.
Jurandir dos Santos, no Bairro o Campo de Futebol situado na, grande acesso à população;
Prefeito
Parágrafo único. O serviço DE 31 DE MAIO DE 2021.
Sapetuba.
Rua José Antonio de Oliveira, s/nº, II — promover o encontro com a ser criado visa à proteção
Publicado nesta Secretaria, em 31 Inicia-se no ponto 01, junto a Es- Antiga Rua Da Maquina, no Bairro especialistas na área para debater de nossa fauna, por meio “Dispõe sobre a criação do
trada Vicinal Antônio Antunes Filho de Bacaetava, Município de Iperó. o assunto;
de Maio de 2021.
de ações fiscalizadoras pro- Conselho Municipal dos Didistante 177,10 m (cento e setenta Artigo 2º- O Poder Público fará III — elaborar e distribuir cartilhas movidas pelo Poder Público reitos da Mulher – CMDM e
e sete metros e dez centímetros) a divulgação desta Lei às conces- didáticas para órgãos públicos, Municipal em parceria com Fundo Municipal da Mulher
LUCIANA SANTUCCI
da esquina com a Rua Benedito sionárias de serviços públicos, capacitando servidores públicos ASSOCIAÇÕES em defesa - FMM, e dá outras proviSecretária de Governo
Antunes de Oliveira, deste segue empresas públicas e privadas, para lidar com pessoas que tenham das causas animais a partir
dências”
em linha reta até o ponto 02 por além de outros órgão e entidades pensamentos suicidas.
de denúncias feitas por
uma distância de 374, 50 m (tre- da Administração direta e indireta. Art. 3° Na Semana Municipal de qualquer cidadão.
LEONARDO ROBERTO FOLEI Nº 1.013,
zentos e setenta e quatro metros Artigo 3º- As despesas decorren- Prevenção ao Suicídio serão realiza- Artigo. 2º O Poder Público LIM, Prefeito Municipal de
DE 31 DE MAIO DE 2021.
e cinquenta centímetros), deste tes da execução desta lei correrão dos debates, palestras, seminários, Municipal poderá celebrar Iperó, Estado de São Paulo,
“Autoriza o Poder Executivo Munici- deflete a direita em curva por uma por conta das dotações consigna- audiências públicas, esclarecimen- convênios com as Institui- no uso de suas atribuições
pal firmar convênio com o Depar- distância de 7,39 m (sete metros e das no orçamento do município tos, propagandas publicitárias e ções que cuide da causa legais, FAZ SABER QUE A C
tamento de Estradas de Rodagem trinta e nove centímetros), deste ou suplementadas se necessário elaboração de cartilhas informativas animal, visando à instituição MARA MUNICIPAL APROdo Estado de São Paulo – DER/SP, defleta a esquerda em curva por Artigo 4º- Esta Lei entra em vigor e explicativas.
de uma política conjunta VOU E ELE SANCIONA E
uma distância de 43,64 m (quarenta na data da sua publicação, revoga- Art. 4°. O Poder Executivo, durante de apuração das denúncias PROMULGA A SEGUINTE LEI:
e dá outras providências”.
e três metros e sessenta e quatro das as disposições em contrário. a Semana Municipal de Prevenção, formuladas e ao encaminha- Art. 1º. Autoriza o poder
Conscientização ao Combate ao mento destas aos órgãos executivo a criar e implantar
LEONARDO ROBERTO FOLIM, centímetros), deste deflete a diSuicídio, poderá incentivar e apoiar fiscalizadores competentes. o Conselho Municipal dos
Prefeito Municipal de Iperó, Esta- reita em curva por uma distância
PREFEITURA DE IPERÓ,
a realização de atividades pela so- Artigo. 3º O custeio do ser- Direitos da Mulher – CMDM
do de São Paulo, no uso de suas de 4,28 m (quatro metros e vinte
EM 31 DE MAIO DE 2021.
ciedade civil.
atribuições legais, FAZ SABER QUE e oito centímetros) até o ponto 03,
viço previsto nesta lei será e o Fundo Municipal da
A C MARA MUNICIPAL APROVOU deste segue em linha reta por uma LEONARDO ROBERTO FOLIM Art. 5°. Os eventos promovidos feito por meio de dotações Mulher - FMM e dá outras
poderão ter o envolvimento da orçamentárias próprias, providências;
E ELE SANCIONA E PROMULGA A distância de 380,40 m (trezentos e
Prefeito
oitenta metros e quarenta centímecomunidade e, sempre que pos- consignadas no orçamento Art. 2º. O Conselho MuniSEGUINTE LEI:
Art. 1°. Fica o Poder Executivo tros) até o ponto 04, deste deflete a Publicado nesta Secretaria, sível, contar com palestrantes e do Governo Municipal, e de cipal dos Direitos da Mulher
debatedores, com a participação recursos oriundos de convê- é um órgão consultivo, deMunicipal autorizado a firmar esquerda e segue por uma distância
em 31 de Maio de 2021.
de professores, médicos e pessoas nios e acordos celebrados liberativo e fiscalizador, que
Convênio com o Departamento de de 6m (seis metros) até o início da
especializadas no assunto.
Estradas de Rodagem do Estado descrição.
LUCIANA SANTUCCI
com entidades privadas. tem por finalidade garantir à
Artigo 2° - A Câmara Municipal
de São Paulo – DER/SP.
Secretária de Governo
Artigo. 4º O Poder Exe- mulher o pleno exercício de
PREFEITURA DE IPERÓ,
Art. 2º. Fica o Poder Executivo fará a divulgação desta Lei às concutivo promoverá ampla sua cidadania, por meio de
EM 31 DE MAIO DE 2021.
Municipal, desde logo, autorizado cessionárias de serviços públicos,
divulgação dessas medidas propostas, acompanhamena realizar as despesas decorrentes empresas públicas e privadas, além
LEI Nº 1.016,
e divulgará um número de to, fiscalização, promoção,
LEONARDO ROBERTO FOLIM telefone para contato direto aprovação e avaliação de
de sua participação na avença. de outros órgãos e entidades da
DE 31 DE MAIO DE 2021.
Prefeito
Art. 3º. As despesas decorrentes administração direta e indireta.
da população com a Secre- políticas para as mulheres,
do disposto no Artigo 2º desta Lei Artigo 3° - As despesas decorren- “Inclui no Calendário Oficial do
taria do Meio Ambiente. em todas as esferas da AdPublicado nesta Secretaria,
correrão por conta de dotações tes desta Lei serão atendidas pelo Município de Iperó a Semana
Parágrafo único. O serviço ministração Pública Muniem 31 de Maio de 2021.
próprias do orçamento vigente, Orçamento Vigente, suplementado Municipal de Valorização da Vida
de que trata esta lei será cipal, destinadas a garantir
se necessário.
suplementadas se necessário.
e Prevenção do Suicídio”
instituído no prazo de um a igualdade e equidade de
LUCIANA SANTUCCI
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor Artigo 4°- Esta Lei entrará em vigor
ano (12 meses) contado da oportunidades e de direitos
Secretária de Governo
na data de sua publicação, revo- na data de sua publicação, revoga- (Autor: Alysson Alessandro de
data de publicação desta lei. entre homens e mulheres,
gadas as disposições em contrário. das as disposições em contrário. Barros)
Artigo. 5º Fica assegurado promovendo a integração e
Ref. Projeto de Lei do Legislativo
sigilo absoluto da identida- a participação da mulher no
PREFEITURA DE IPERÓ,
LEI Nº 1.017,
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 31 DE
017/21
de do denunciante se assim processo social, econômico,
EM 31 DE MAIO DE 2021.
DE 31 DE MAIO DE 2021.
político e cultural.
MAIO DE 2021.
o desejar.
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Artigo. 6º O Poder Execu- Art. 3º. Compete ao ConseLEONARDO ROBERTO FOLIM Prefeito Municipal de Iperó, Esta- “FICA INSTITUÍDO O SERVIÇO tivo regulamentará a pre- lho Municipal dos Direitos
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
Prefeito
do de São Paulo, no uso de suas DE DISQUE DENÚNCIA DE MAUS sente Lei no que entender da Mulher:
I - prestar assessoria direta ao
atribuições legais, FAZ SABER QUE TRATOS E ABANDONO DE ANIMAIS cabível.
Publicado nesta Secretaria,
Publicado nesta Secretaria, em 31
A C MARA MUNICIPAL APROVOU NO MUNICÍPIO DE IPERÓ E DAS Artigo. 7º As despesas Executivo e Sociedade Civil,
em 31 de Maio de 2021.
de Maio de 2021.
E ELE SANCIONA E PROMULGA A OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
decorrentes da execução nas questões e matérias refeSEGUINTE LEI:
desta Lei correrão por conta rentes aos Direitos da Mulher
LUCIANA SANTUCCI
LUCIANA SANTUCCI
Art. 1º Fica incluído no Calendário (Autor: Luis Fernando Paula Leite, das dotações orçamentárias e promoção da igualdade e
Secretária de Governo
Secretária de Governo
Oficial do Município de Iperó a Angelo Valário Sobrinho e Aurílio próprias, suplementadas se equidade entre os gêneros;
II – estimular o estudo e o
Semana Municipal de Valorização Reginaldo dos Santos)
necessário.
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debate das condições de vida das escolhidos em foro próprio, com § 2º. Os recursos do fundo mu- preço ofertado não seja inferior
mulheres do Município de Iperó, registro em ata específica.
nicipal da mulher serão utilizados ao da avaliação anexa à presente
visando eliminar todas as formas § 2º. A diretoria executiva, compos- em conformidade, com o plano de Lei Complementar, nos exatos terde discriminação e violência con- ta de Presidente, Vice-Presidente gestão anual a ser elaborado pela mos do disposto na Lei Federal nº
tra a mulher;
e dois Secretários Gerais, será es- plenária em reunião específica. 8.666/93 e suas alterações.
III - celebrar e propor ao executivo colhida em votação de plenária, § 3º. O Conselho Municipal Art. 3 º. O Poder Executivo firmamunicipal a celebração de convê- por maioria presente na primeira dos Direitos da Mulher, além do rá com o vencedor do certame o
nios com organismos municipais, reunião ordinária do biênio..
presidente, elegerá dois gestores competente contrato e outorgará a
estaduais, nacionais e internacio- § 3º. As funções de conselheiros financeiros, que deverão prestar escritura de compromisso de venda
nais, públicos ou privados, para a não serão remuneradas, mas con- contas ao CMDM e Executivo, de e compra na qual constarão todas
execução de programas relacio- sideradas serviço público relevante. suas atividades financeiras e da as exigências constantes do edital
nados às políticas públicas para as Parágrafo único. O Conselho Muni- administração do Fundo Municipal de licitação, bem como, o preço a
mulheres e aos direitos da mulher; cipal dos Direitos da Mulher disporá dos Direitos da Mulher, mensal- ser pago pelo bem imóvel adquiriIV – propor projetos que incenti- de um espaço na Secretaria de As- mente ou quando convocados do com a quantidade de parcelas
vem a participação da mulher nos sistência e Desenvolvimento Social, pela plenária.
e respectivas datas de pagamento.
setores econômico, social, político ou local designado por esta, que Art. 10. As demais despesas Art. 4º. Após o pagamento integral
e cultural, criando instrumentos dar-lhe-á suporte administrativo, com a manutenção do Conselho do preço e do cumprimento de toque permitam a organização e a providenciando a limpeza do espa- Municipal dos Direitos da Mulher das as exigências contidas no edital
mobilização feminina, garantindo ço, disponibilizando o uso de ma- – CMDM e com a execução das de licitação será lavrada a escritura
à mulher o pleno exercício de sua teriais de secretaria, bem como via- suas atividades também correrão definitiva de venda e compra.
cidadania;
bilizando meios para comunicação por conta da Secretaria Municipal Art. 5º. Em caso de descumprimenV - zelar pelo respeito, proteção e entre os conselheiros, instituições de Assistência e Desenvolvimento to pelo vencedor da licitação de
ampliação dos direitos da mulher governamentais e sociedade civil. Social, ficando instituída a dotação qualquer das exigências e/ou caso
como cidadã e trabalhadora;
Art. 5º. A abrangência da organiza- orçamentária dentro deste órgão não seja efetuado o pagamento
VI – deliberar sobre a realização ção e do funcionamento do CMDM para financiar as atividades do integral do preço, se dará a retrode pesquisas e estudos sobre as será estabelecida pelo Regimento CMDM.
cessão do imóvel ao patrimônio púmulheres,construindo acervo com Interno que complementará as Art. 11. Esta Lei entra em vigor na blico, com todas as construções e/
vistas à divulgação da situação competências e atribuições defini- data de sua publicação, revogadas ou benfeitorias a ele incorporados
da mulher nos diversos setores, e das nesta Lei.
as disposições em contrário.
e sem direito a qualquer retenção
propondo políticas públicas para o Art. 6º. O mandato dos membros
ou indenização.
empoderamento e separação das do Conselho Municipal dos Direitos PREFEITURA DE IPERÓ, EM 31 DE Art. 6º. O vencedor da licitação
desigualdades;
da Mulher - CMDM - será de 02
MAIO DE 2021.
deverá arcar com todas as despesas
VII - fiscalizar e exigir o cumpri- (dois) anos, permitida uma reconde escritura e registro.
mento da legislação em vigor, re- dução consecutiva.
LEONARDO ROBERTO FOLIM Art. 7º. Faz parte integrante desta
lacionada aos direitos da mulher; Art. 7º. Todas as sessões do ConPrefeito
Lei Complementar a avaliação do
VIII - sugerir a adoção de me- selho Municipal dos Direitos da
imóvel.
didas normativas para modificar Mulher - CMDM serão públicas e Publicado nesta Secretaria, em 31 Art. 8º. Esta Lei Complementar
ou derrogar leis, regulamentos, precedidas de divulgação, exceto
de Maio de 2021.
entrará em vigor na data de sua puusos e práticas que constituam as reuniões extraordinárias com
blicação, revogadas as disposições
discriminações contra as mulheres; as comissões, que tratam de casos
LUCIANA SANTUCCI
em contrário.
IX - elaborar o regimento interno específicos, para a preservação das
Secretária de Governo
do Conselho Municipal dos Direi- partes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
tos da Mulher;
Art. 8º. O Conselho Municipal
17 DE MAIO DE 2021.
X - participar da elaboração do dos Direitos da Mulher - CMDM LEI COMPLEMENTAR Nº 178 ,
Plano Municipal de Políticas Pú- constituirá Grupos de Trabalho e
DE 17 DE MAIO DE 2.021
LEONARDO ROBERTO FOLIM
blicas de Direitos das Mulheres; Comissões Técnicas para desenPrefeito de Iperó
XI - participar da elaboração do volver partes específicas de seu “Autoriza o Poder Executivo a
orçamento municipal;
programa de atividades, os quais alienar o imóvel constante da Publicado nesta Secretaria, em 17
XII - Organizar, em parceria com o serão compostos de membros do matrícula 28.481 do Registro de
de Maio de 2021.
poder executivo, as Conferências Conselho, técnicos municipais e Imóveis de Boituva-SP, localizado
Municipais de Políticas Públicas pessoas da comunidade.
no município de Iperó/SP e dá
LUCIANA SANTUCCI
para mulheres.
Parágrafo único. As funções dos
outras providências”.
Secretária de Governo
Art. 4º. O Conselho Municipal dos membros dos Grupos de Trabalho
Direitos da Mulher –CMDM será e Comissões Temáticas a que se LEONARDO ROBERTO FOLIM, no
composto por 8 (oito) membros, refere o caput deste artigo não uso de suas atribuições LEGAIS
com respectivos suplentes, que serão remuneradas, sendo, no en- FAZ SABER QUE A C MARA MUNIserão denominados conselheiros, tanto, consideradas serviço público CIPAL APROVOU E ELE SANCIONA
sendo constituído por 04 (quatro) relevante.
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
membros e suplentes, represen- Art. 9º. Fica criado o Fundo Mu- Art. 1º. Fica o Poder Executivo
tantes do poder público e, 04 nicipal dos Direitos da Mulher, Municipal autorizado a alienar o
(quatro) membros e suplentes, instrumento de captação, repasse lote nº 08 da quadra B, do Disrepresentantes de organismos da e aplicação de recursos destinados trito Industrial III, no município
sociedade civil, todos com con- a propiciar suporte financeiro para de Iperó-SP, localizado na Avedições de desenvolver estudos e a implantação, manutenção e de- nida Paulo Antunes, com área de
pesquisas referentes aos direitos senvolvimento de planos, progra- 622,89 m² (seiscentos e vinte e
da mulher, bem como promo- mas, projetos e ações voltadas aos dois metros quadrados e oitenta
ver fóruns, congressos reuniões, direitos da mulher no Município, o e nove decímetros quadrados),
debates, cartilhas, de orientação qual será regulamentado através de matriculado junto ao Cartório de
e promoção dos direitos e empo- Decreto do Prefeito.
Registro de Imóveis de Boituva-SP
deramento feminino.
§ 1º. O Fundo Municipal dos sob o nº 28.481.
§ 1º. Os representantes do poder Direitos da Mulher em nenhuma Art. 2º. A alienação será realizada
público serão indicados pelo hipótese poderá financiar campa- através de processo licitatório, na
Prefeito Municipal e os represen- nhas, ações ou quaisquer atos que modalidade concorrência pública,
tantes da sociedade civil serão configurem apologia ao aborto. pela maior oferta e desde que o
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LEI COMPLEMENTAR Nº 179, pessoas elencadas no art. 1º que:
DE 31 DE MAIO DE 2021. I – Não possuindo unidade empresarial ou de prestação de
“Dispõe sobre o Programa de serviço neste Município, venham
Desenvolvimento Econômico do a instalar-se por meio de cessão,
Município de Iperó e dá outras compra ou locação de imóvel;
providencias”.
II – Possuindo unidade empresarial ou de prestação de serviço
LEONARDO ROBERTO FOLIM, neste Município, ampliem ou
Prefeito Municipal de Iperó, instalem novas unidades;
Estado de São Paulo, no uso de Art. 4º. Para o fomento da ativisuas atribuições legais, FAZ SA- dade empresarial no Município, a
BER QUE A C MARA MUNICIPAL Administração Municipal poderá
APROVOU E ELE SANCIONA E se utilizar de:
PROMULGA A SEGUINTE LEI: I – Alienação de bens imóveis,
DOS OBJETIVOS GERAIS através dos seguintes meios:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo a) Alienação por venda com
Municipal autorizado a implan- encargos;
tar o “Programa de Desenvolvi- b) Concessão de direito real de
mento Econômico do Município uso com opção de compra com
de Iperó”, de acordo com o encargos;
disposto nesta Lei, que terá por c) Doação com cláusula de reobjetivo a promoção de incenti- versão.
vos fiscais aos empresários indi- II – Benefícios e incentivos fiscais;
viduais, sociedades empresárias III – Agilização dos procedimene condomínios e loteamentos tos internos da Administração,
empresariais que tenham por ações de apoio no âmbito de
objetivo a instalação, ampliação suas atribuições e colaboração
ou continuidade no Município entre os demais entes públicos,
com projetos considerados de concessionárias e permissionáexcepcional interesse em rela- rias de serviços públicos para
ção ao desenvolvimento econô- viabilização de novas atividades
mico e social da cidade, promo- empresariais, bem como a amção de atividades econômicas pliação das já existentes.
sustentáveis em seu território, e § 1º - Considera-se empresário
da geração de emprego e renda para os fins desta Lei as pessoas
de sua população.
físicas e jurídicas de direito pri§ 1º - O programa de desenvol- vado, legalmente estabelecidas,
vimento econômico atuará tanto que exerçam profissionalmente
na atração de novos empreen- atividade econômica organizada
dimentos, quanto ao estímulo para a produção ou a circulação
às atividades econômicas já de bens ou de serviços.
instaladas no Município.
§ 2º - Considera-se empresa para
§ 2º - Os benefícios e incentivos os fins desta Lei a atividade ecodo programa de desenvolvi- nômica exercida pelo empresário
mento econômico não discrimi- individual ou pela pessoa jurídica
narão empresários pelo seu por- de natureza empresarial, desde
te e faturamento, garantindo, que regularmente instituídos
nos termos da lei, tratamento junto ao Cartório de Registro ou
privilegiado às pequenas e mi- Junta Comercial correspondente.
croempresas.
§ 3º - Consideram-se condomínio
DOS PRINCÍPIOS
e loteamento empresarial para
E FORMA DE AÇÃO
o fim desta Lei a edificação ou
Art. 2º. As ações da Administra- conjunto de edificações destinação Municipal para a consecu- das à atividade comercial ou de
ção dos objetivos do programa prestação de serviços com foco
de desenvolvimento econômico na convergência dos objetivos
reger-se-ão pelos princípios do desenvolvimento econômico
fundamentais da Administração e social do Município.
Pública, tendo como principal § 4º - Os incentivos de que trata
finalidade e destinação o in- esta Lei só serão concedidos aos
teresse público, com especial empresários que se instalarem
observância dos princípios da no Município de Iperó, mediante
publicidade dos atos, do tra- comprovação da autorização
tamento isonômico entre os de funcionamento pelos órgãos
interessados e do julgamento competentes.
objetivo das condições de ob- § 5º - Os benefícios de que trata
tenção de benefícios públicos. esta Lei poderão ser concedidos
Art. 3º. Para o fomento da aos empresários já em atividade
atividade empresarial no Muni- no Município, que venham a
cípio, a Administração Municipal promover o aumento de sua
poderá conceder estímulos que capacidade, por ampliação ou imincluem a previsão de redução plantação de novas unidades ou
da carga tributária e alíquotas às departamentos; todavia, não cabe

doação de bens a empresários obrigações.
empregadas na atividade; fatu- Art. 8º. A redução de tributos
ou sociedade que exploram § 1º. No caso de Doação de Imó- ramento anual do empresário; prevista nesta Lei abrangerá,
atividade de condomínio ou lo- vel, a soma dos tributos diretos e retorno de ICMS ao Município; igualmente, os prédios de proteamento industriais/comerciais. indiretos recolhidos nas esferas prazo de início da atividade; his- priedade das empresas que se
DOS CRITÉRIOS PARA
municipal, estadual e federal, tórico do empresário; projetos e destinem aos seus escritórios,
ALIENAÇÃO POR VENDA, que recaiam sobre o empresário, ações de responsabilidade social depósitos e instalações de caráter
CONCESSÃO DE DIREITO REAL seus bens e atividade deverá ser relativos à formação de mão de assistencial e social, edificados
DE USO E DOAÇÃO
igual a, pelo menos, 150% (cento obra, à proteção ambiental, ao na área de funcionamento na
Art. 5º. A alienação por ven- e cinquenta por cento) do valor apoio à cultura e incentivo ao empresa beneficiária, desde que
da, concessão e doação de atualizado monetariamente da esporte;
integrados ao projeto aprovado
bens municipais, para fins de avaliação do imóvel durante o IV – Ser precedida de avaliação para tal efeito.
estabelecimento de atividades período proposto, sob pena de do impacto financeiro e medidas Art. 9º. O Executivo Municieconômicas descritas no inciso reversão da doação, que será de compensatórias de renúncia de pal poderá cooperar, no limite
I, do artigo 4º da presente Lei, no mínimo 48 (quarenta e oito) receita, a ser elaborada pela de suas atribuições, com os
observará os requisitos da Seção meses e no máximo de 96 (no- Secretaria de Administração e empresários beneficiados por
VI, do Capítulo I, da Lei Federal venta e seis) meses, sob pena de Finanças do Município;
esta Lei, no sentido de obter da
nº 8.666/93 e suas alterações, e reversão da doação.
V – Assinatura de termo de Administração Direta ou Indireta
se dará mediante os seguintes § 2º. No caso de Concessão de compromisso de faturar no dos demais entes da Federação,
requisitos:
Direito Real de Uso de imóvel, município os bens e serviços ou de suas concessionárias ou
I – Justificativa fundamentada de a soma dos tributos diretos e produzidos na unidade local; permissionárias, as soluções
interesse público pela Secretaria indiretos recolhidos nas esferas obediência às normas legais adequadas à superação dos
de Planejamento e Desenvolvi- municipal, estadual e federal, estabelecidas em legislação mu- problemas ligados à instalação,
mento e parecer favorável do que recaiam sobre o empresário, nicipal, estadual e federal e de ampliação e funcionamento das
CMDES – Conselho Municipal seus bens e atividades, deverá licenciar sua frota no município; citadas empresas.
de Desenvolvimento Econômico ser superior ao valor da avaliação VI – Não atuar no varejo, em Art. 10º. Os incentivos fiscais
e Social;
do imóvel durante o período de casos de atividades empre- mencionados nesta Lei serão
II – Estar o imóvel localizado em concessão, sob pena de reversão sariais, exceto quando, pelas concedidos por despacho funárea de uso estabelecida pela da concessão.
especificidades de operação e damentado do Chefe do Poder
Lei Complementar nº 17/2006 § 3º. A alienação, após os proce- pelos benefícios obtidos, não Executivo, dentro de processo
(Plano Diretor do Município) e dimentos descritos neste artigo, produzirem concorrência desi- administrativo instaurado para
suas alterações e de acordo com poderá ser inicialmente formali- gual no mercado local;
este fim, que deverá observar os
a atividade a que se destina e em zada por documento particular VII – Não produzir concorrência requisitos mencionados na Lei
obediência às demais posturas e que precederá a lavratura do desigual no mercado local, em Complementar Federal nº 101,
legislações pertinentes;
documento público pertinente, caso de prestação de serviços, de 04 de maio de 2000.
III – Ser precedida de avaliação a fim de legitimar o ingresso do pelas especificidades de operaDO PROCESSO DE
prévia e de licitação na modali- beneficiário na posse do imóvel. ção e pelos benefícios obtidos.
HABILITAÇÃO
dade concorrência pública;
CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO Art. 7º. Poderão ser concedidos Art. 11. As empresas interessadas
IV – Pré-qualificação do emDE BENEFÍCIOS E
os seguintes benefícios fiscais, nos benefícios desta Lei deverão
presário, por meio de avaliação
INCENTIVOS FISCAIS
cuja duração seja de até 10 (dez) apresentar seus pedidos em reobjetiva de critérios a serem Art. 6º. A concessão de benefí- anos para cada concessão:
querimento dirigido ao Chefe do
estabelecidos pela Secretaria de cios e incentivos fiscais para fins I – Redução de até 100% (cem Poder Executivo, especificando
Planejamento e Desenvolvimen- de estabelecimento de atividade por cento) do Imposto Predial quais os benefícios pretendidos,
to e que levem em consideração econômica previstos no inciso e Territorial Urbano – IPTU, do instruídos com os seguintes dofatores diretos no Município, II do artigo 4º da presente Lei, imóvel onde se encontra a uni- cumentos:
tais como: investimentos em observará os requisitos do artigo dade empresarial pretendida; I – Habilitação jurídica:
construção; equipamentos e 14 da Lei Complementar Federal II –Redução de até 100% (cem a) Certidão do ato constitutivo e
mobiliários; número de pessoas nº 101, de 04 de maio de 2000, e por cento) do Imposto Sobre suas alterações (contrato ou estaempregadas na atividade; fatu- suas alterações, e se dará median- Serviço de Qualquer Natureza tuto social), expedido pela Junta
ramento anual do empresário; te os seguintes requisitos:
– ISSQN, que incida sobre as Comercial ou Cartório de Registro
recolhimentos ao Estado; prazo I – Justificativa fundamentada de atividades próprias da empresa; de Pessoas Jurídicas competente;
de início da atividade; histórico interesse público pela Secretaria III – Redução de até 100% (cem b) Prova de integralização do
da empresa; projetos e ações de Planejamento e Desenvolvi- por cento) das taxas devidas capital social;
de responsabilidade social rela- mento e parecer favorável do pela aprovação de projetos de c) Relatório com informações
tivamente à formação de mão CMDES – Conselho Municipal construção civil do respectivo sobre:
de obra, à proteção ambiental, de Desenvolvimento Econômico empresário;
1. o ramo de atividade;
ao apoio à cultura e incentivo e Social;
IV – Redução de até 100% (cem 2. produtos que produza, comerao esporte;
II – Estar o imóvel localizado em por cento) do Imposto Sobre cialize ou serviços que preste;
V – Assinatura de termo de área de uso estabelecida pela Serviço de Qualquer Natureza 3. descrição sumária das instacompromisso de faturar no Lei Complementar nº 17/2006 – ISSQN, devido pelas obras de lações atuais, se a empresa já
município os bens e serviços (Plano Diretor do Município) e construção civil do respectivo estiver em funcionamento;
produzidos na unidade local; suas alterações e de acordo com empresário;
4. indicação das características do
obediência às normas legais a atividade a que se destina e em V – Redução de até 50% (cin- benefício pretendido;
estabelecidas em legislação mu- obediência às demais posturas e quenta por cento) da Taxa de 5. o número de empregos dinicipal, estadual e federal e de legislações pertinentes;
Licença de Funcionamento do reitos e indiretos mantidos e a
licenciar sua frota no município; III – Análise do período de dura- respectivo empresário;
serem criados a curto, médio e
VI – Assinatura de termo de ção do benefício a ser outorgado VI – Redução de 50% (cinquen- longo prazo;
compromisso, obrigando-se a através de avaliação objetiva de ta por cento) do Imposto de 6. outras considerações pertineniniciar as atividades empresariais critérios a serem estabelecidos Transmissão de Bens Inter-Vi- tes que justifiquem o pedido de
no prazo estabelecido e não su- pela Secretaria de Planejamento e vos – ITBI.
incentivo.
perior a 2 (dois) anos contados Desenvolvimento e que levem em Parágrafo único. Os incenti- II – Regularidade fiscal:
da adjudicação, com previsão consideração fatores diretos no vos previstos nesta Lei serão a) Prova de inscrição no Cadasde cláusulas penas, nos termos Município, como: investimentos definidos por meio de critérios tro Nacional de Pessoa Jurídica
do art. 16, § 5º, desta Lei, no em construção; equipamentos e a serem regulamentados por (CNPJ), no prazo de validade
caso de descumprimento das mobiliários; número de pessoas Decreto do Executivo.
ou com situação cadastral ativa
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conforme normas da Secretaria equivalente a 1% (um por cento) Compromisso mencionado no § ção, com todas as benfeitorias final em até 60 (sessenta) dias. VII – 1 (um) membro titular, e seu
da Receita Federal, em especial do imposto de renda devido 1º, que permanecem cumprindo necessárias e úteis, sem direito a § 5º. No caso de alienação por respectivo suplente, da Secretaria
a Instrução Normativa SRF nº proporcional a empresa sediada os requisitos exigidos para a retenção ou a qualquer indeniza- venda, o descumprimento dos de Governo, lotado do Departa200, de 13 de setembro de 2002 em Iperó, em favor de um dos concessão dos incentivos previs- ção, se o beneficiário descumprir encargos assumidos acarretará mento Jurídico;
e suas alterações;
programas a seguir:
tos nesta Lei e nos decretos que os encargos assumidos, notada- a aplicação de multa diária Parágrafo único. A cada memb) Prova deinscrição do cadastro 1) Fundo Municipal dos direitos vierem a regulamentá-la.
mente se:
pecuniária no importe de 1% bro titular corresponde um sude contribuintes estadual ou da Criança e do Adolescente Art. 14. Quando envolver alie- I - paralisada suas atividades por (um por cento) sobre o valor plente, que suprirá automaticamunicipal, se houver;
de Iperó à título de doação ou nação, o Município dará ampla mais de 90 (noventa) dias ininter- atualizado monetariamente mente a falta ou impedimento
c) Prova de regularidade para destinação;
publicidade do edital de Con- ruptos, ou 180 (cento e oitenta) da alienação do imóvel, sendo do respectivo titular.
com as Fazendas Federal (Cer- 2) Programa Nacional de Apoio à corrência Pública na Imprensa dias descontínuos;
esta devida até o cumprimento Art. 20. Compete ao Conselho
tidão de Quitação de Tributos e Atenção Oncológica – PRONON; Oficial do Município e do Estado, II – não der início às obras de im- da obrigação ou, caso isso não Municipal de Desenvolvimento
Contribuições Federais e Quanto 3) Programa Nacional de Apoio bem como em jornal de grande plantação ou ampliação da em- ocorra, até o limite de 360 (tre- Econômico e Social – CMDES:
à Dívida Ativa da União), Esta- à Atenção da Saúde da Pessoa circulação, descrevendo a área presa ou não iniciar as atividades zentos e sessenta) dias.
I – Assessorar o Poder Executivo
dual e Municipal do domicilio com Deficiência – PRONAS/PCD, objeto da alienação, preço mí- empresariais no prazo máximo de § 6º. Durante o prazo concedido na formulação da política de
ou sede;
observando o disposto no § 4º, do nimo, prazo, condições e forma 12 (doze) meses, ou não iniciar as aos interessados para realizar Desenvolvimento Econômico do
d) Certidão Negativa de Débi- art. 3º, da Lei Federal nº 9.249, de de pagamento e de participação atividades empresariais no prazo as obrigações fixadas nesta Lei Município, de forma planejada e
tos (CND), fornecida pelo INSS, 26 de dezembro de 1995, a título na licitação.
estabelecido e não superior a 03 e enquanto as mesmas não se integrada;
com a finalidade de comprovar de doação e a serem aplicados Art. 15. A alienação será feita (três) anos contados da data da verificarem integralmente, o II – Promover o empreendedoa inexistência de débitos com a exclusivamente no Município com encargos, comprometen- adjudicação da licitação;
imóvel doado ou cedido não rismo no Município, por meio
Seguridade Social ou situação de Iperó;
do-se o beneficiário a dar início III – deixar de produzir, vender poderá ser gravado com ônus de políticas e ações que apoiem
equivalente;
4) Fundo Municipal do Idoso de às obras de implantação ou ou faturar seus produtos neste de qualquer natureza, não po- a criação e o fortalecimento de
e) Certidão de Regularidade de Iperó;
ampliação da empresa no prazo Município, ou reduzir seu fatu- dendo ser dado em garantia, empreendimentos;
Situação (CRS), expedida pela 5) Projetos desportivos e paraes- máximo de 06 (seis) meses, con- ramento de forma continuada, fiança, aval, salvo se autoriza- III – Fomentar a realização enconCaixa Econômica Federal, com portivos no Município de Iperó; tados da data da adjudicação da assim considerada em um perío- do pelo CMDES, assim como tros e seminários visando à disa finalidade de comprovar a 6) Leu Rouanet em projetos em licitação.
do de 03 (três) meses, a valores não poderá sofrer penhora, cussão de temas e apresentação
inexistência de débitos junto ao Iperó;
Parágrafo único. Quando a inferiores a 80% (oitenta por sequestro, arresto ou qualquer de propostas para o DesenvolviFundo de Garantia por Tempo 7) Programas municipais voltados alienação se der por concessão cento) do que conste na proposta outro tipo de constrição judicial, mento Econômico e Sustentável
de Serviço – FGTS;
ao atendimento de portadores de de direito real de uso, o prazo apresentada pelo interessado, tampouco poderá ser alienado, do Município;
f) Certidão Negativa de Débitos insuficiência renal, ostomizados desta será divulgado no Edital após avaliação do CMDES;
alugado, cedido a qualquer IV – Elaborar ou iniciar estudos,
Trabalhistas (CNDT), fornecida e surdos.
de Concorrência Pública, sendo IV – contrair débitos fiscais em título ou transferido a terceiros, relatórios e recomendações a
pela Justiça do Trabalho, com a b) para empresas optantes pelo fixado por um período máximo montante superior ao seu fatu- sendo nula e de nenhum efeito respeito de assuntos de caráfinalidade de comprovar a ine- lucro presumido a participação de até 12 (doze) anos, cabendo ramento semestral.
qualquer disposição em sentido ter econômico, sustentável e
xistência de débitos trabalhistas em projetos (por meio de serviços renovação por igual período, § 1º. O disposto neste artigo contrário.
conexos;
ou situação equivalente;
ou doação) de cunho social, es- a critério da Administração não se aplica quando os evenDAS DISPOSIÇÕES
V – Opinar sobre propostas de
g) Certidões de Cartório distri- portivos, ambiental e/ou cultural Municipal.
tos decorrerem de calamidade GERAIS E TRANSITÓRIAS políticas públicas e de reformas
buidores dos feitos da Justiça organizados pelo poder público Art. 16. Fica facultado ao ces- pública, caso fortuito ou motivo Art. 19. Fica criado o Conselho estruturais voltadas ao DesenvolFederal, Trabalhista e Estadual, municipal.
sionário, após o período de 08 de força maior, devidamente Municipal de Desenvolvimento vimento Econômico do Município
inclusive de falências e concor- Art. 12. A análise técnica jurídi- (oito) anos do início de suas comprovados por relatório cir- Econômico e Social – CMDES, que sejam submetidas pelo Poder
datas, relativas aos locais da co-fiscal, será feita pela Secretaria atividades e de faturamento cunstanciado da empresa, o qual órgão colegiado vinculado ao Executivo;
sede e filiais, se houver;
de Planejamento e Desenvol- ininterrupto, dentro das condi- deverá informar, inclusive, os Gabinete do Prefeito, de caráter VI – Avaliar e emitir pareceres téch) Certidões dos Cartórios de vimento, em conjunto com a ções estabelecidas na presente prazos e condições para cessar a consultivo, destinado a promo- nicos sobre processos referentes
Protestos, relativas aos locais da Secretaria de Administração e Lei e em Edital de Concorrência causa rescisória, bem como após ver, incentivar, acompanhar e a Política de Desenvolvimento
sede e filiais, se houver;
Finanças e o Departamento Jurí- Pública, o exercício da opção a avaliação do CMDES.
avaliar as ações de Desenvolvi- Econômico do Município;
i) Em todas as hipóteses desta dico Municipal que, entendendo de compra do imóvel, mediante § 2º. A fiscalização do cumpri- mento Econômico e Sustentável VII – Fomentar a promoção de
Lei, deverá ser mantida a re- compatível a situação apresenta- o pagamento do preço e das mento dos encargos das con- no Município de Iperó, que será cursos junto a entidades de ensigularidade fiscal, nos termos da com os incentivos solicitados, condições estabelecidas nos cessões e doações será realizada composto por servidores públi- no, tais como: escolas, faculdades
do artigo 51, da Lei Federal nº os encaminhará para a apreciação termos fixados no Edital de pela Secretaria de Planejamento cos municipais, concursados ou e instituições públicas e privadas,
8.666/93, durante todo o perío- do CMDES.
Concorrência Pública à época e Desenvolvimento, Secretaria não, sendo:
visando à formação, treinamento
do fixado no edital de licitação. Parágrafo único. A Secretaria de da opção de compra.
de Administração e Finanças, I – 1(um) membro titular, e seu e aprimoramento da mão de
III – Qualificação econômico-fi- Planejamento e Desenvolvimento
DAS PENALIDADES
Secretaria de Obras, Secretaria respectivo suplente, da Secreta- obra local;
nanceira:
indicará ao CMDES as áreas a Art. 17. Os incentivos de que de Serviços Municipais ou even- ria de Administração e Finanças, VIII – Formular e apoiar a implea) Prova do seu faturamento serem alienadas ou concedidas, trata esta Lei serão suspensos tuais pessoas nomeadas para tal lotado do Departamento de mentação de programas, projetos
mensal e anual, dos últimos nos termos desta Lei, de acordo a qualquer tempo se desres- encargo, cada qual no âmbito de Contabilidade;
e ações com o propósito de gerar,
03 (três) anos, uma vez estan- com a disponibilidade destas e peitadas as condições sob as suas competências, bem como II – 1 (um) membro titular, e disseminar e fortalecer a inovação
do em funcionamento e/ou a após a apresentação de laudos e quais tenham sido concedidos, necessariamente pelo CMDES. seu respectivo suplente, da tecnológica e de baixa complexiestimativa desse faturamento avaliações pertinentes ao imóvel. e especialmente se a empresa § 3º. Caso seja constatado o des- Secretaria de Administração e dade em âmbito municipal;
para quando do efetivo fun- Art. 13. Constatada a adequa- deixar de produzir e processar cumprimento dos encargos pelo Finanças, lotado do Departa- IX – Promover e apoiar os projecionamento no Município, da da situação jurídico-fiscal, bem a venda ou faturamento de seus beneficiário, este será notificado mento Financeiro;
tos, as iniciativas e os empreenempresa, sua nova unidade ou como o preenchimento dos produtos no Município.
para que, querendo, apresente III – 1 (um) membro titular, e seu dimentos contextualizados no
sua ampliação;
demais requisitos estabelecidos Parágrafo único. A empresa defesa dirigida ao Chefe do Poder respectivo suplente, da Secreta- campo da economia solidária e
b) Cópia autêntica do último pela presente Lei, o Município beneficiária de doação, con- Executivo Municipal, no prazo de ria de Administração e Finanças, criativa, em âmbito municipal;
balanço financeiro e patrimonial; e empresa interessada firmarão cessão de direito real de uso 10 (dez) dias, sob pena de não o lotado do Departamento de X – Avaliar e emitir pareceres
c) Outras informações ou do- PROTOCOLO DE INTENÇÕES ou de benefícios fiscais, deverá fazendo se opere de imediato a Tributos;
técnicos a respeito de propostas
cumentos que a Prefeitura ou onde constarão os benefícios apresentar anualmente, até o cessação dos benefícios a ele con- IV – 1 (um) membro titular, de investidores, instalados ou não
o CMDES julgarem necessários. que poderão ser concedidos pelo dia 31 de janeiro, documentos cedidos, bem como a reversão de e seu respectivo suplente, da no Município;
IV – Localização do imóvel e sua Município.
comprobatórios do cumprimen- que trata o “caput” deste artigo. Secretaria de Planejamento e Art. 21. As decisões do CMDES
respectiva inscrição cadastral; § 1º. Os incentivos concedidos to das obrigações assumidas § 4º. Recebida a defesa, que Desenvolvimento, lotado do serão tomadas sempre pelo
V – Compromisso de a partir da passarão a valer a partir da data por ocasião da aplicação da deverá estar acompanhada de Departamento de Licitações; colegiado, desde que respeientrada em vigor da presente estabelecida no Termo de Com- presente Lei à Secretaria de todas as provas que o beneficiário V – 1 (um) membro titular, e seu tada a maioria simples de seus
Lei aplicar anualmente durante promisso a ser firmado.
Administração e Finanças, para pretende produzir, a mesma será respectivo suplente, da Secreta- membros.
todo o período de duração do § 2º. As empresas beneficiadas avaliação e acompanhamento. encaminhada ao CMDES para ria de Obras;
Art. 22. Na ausência e impediincentivo fiscal:
por esta Lei deverão comprovar Art. 18. Operar-se-á ainda a emissão de parecer opinativo, VI – 1 (um) membro titular, e seu mentos dos membros titulares,
a) para empresas optantes semestralmente, a contar do rescisão administrativa da con- remetendo-se em seguida ao respectivo suplente, da Secreta- por motivos justificados,serão
pelo lucro real a quantidade início de vigência do Termo de cessão ou a reversão da doa- Prefeito Municipal para decisão ria de Serviços Municipais;
convocados os seus suplentes.
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ATOS OFICIAIS
Art. 23. Os benefícios que forem EDITAL DE CONVOCAÇÃO
concedidos com base nesta CONCURSO PÚBLICO 01/2019
Lei poderão ser transferidos
aos sucessores do beneficiário, A Prefeitura de Iperó, por meio
mediante autorização do Exe- do Departamento de Recursos
cutivo, após análise e parecer Humanos e da Secretaria de
fundamentado da Secretaria de Saúde, comunica a convocação
Planejamento e Desenvolvimen- para o provimento de cargo em
to; Secretaria de Administração caráter efetivo.
e Finanças; e CMDES.
A chamada seguirá a ordem
Parágrafo único. Para a trans- dos candidatos classificados nos
ferência dos benefícios, os in- termos do Edital de Concurso
teressados deverão solicitar, Público n° 001/2019.
previamente, autorização por LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
requerimento apresentado ao Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
Chefe do Executivo, no mesmo DATA: 08.06.2021
exercício em que se der a trans- HORÁRIO: 09h30min
ferência.
CARGO: SERVIÇOS GERAISArt. 24. As áreas públicas mu- Classificado de nº 15º.
nicipais com usos permitidos
Orientações:
na legislação municipal para as 1- Os candidatos deverão apreatividades econômicas previstas sentar cópia acompanhada dos
nesta Lei serão desafetadas da originais da Carteira de Identidacategoria dos bens de uso es- de (RG) e Diploma ou Certificado
pecial, passando a integrar os acompanhado do respectivo
bens dominiais ou dominicais Histórico Escolar no momento
do Município, para fomento do da atribuição;
desenvolvimento econômico 2- A escolha por procuração será
municipal.
feita mediante entrega do resArt. 25. As empresas já instala- pectivo instrumento de mandato
das no Município e que foram com firma reconhecida acompaobjeto de Contrato de Conces- nhado de cópias reprográficas
são de Direito Real de Uso ou do documento de identidade do
doação, cumpridas as obriga- procurador e do candidato que
ções por um período mínimo de ficarão retidas;
08 (oito) anos do início de suas 3- Os candidatos chamados que
atividades, poderão pleitear a ultrapassarem o número de vagas
alienação do terreno por venda, somente escolherão em caso do
observadas as disposições da Lei não comparecimento ou desisFederal nº 8.666/93.
tência dos candidatos melhores
Art. 26. As empresas benefi- classificados.
ciárias desta Lei não poderão Mais informações podem ser
beneficiar-se de outros incenti- obtidas diretamente no Deparvos fiscais ou econômicos pro- tamento de Recursos Humanos.
venientes de outra legislação
municipal.
Iperó, 2 de junho de 2021.
Art. 27. A Municipalidade regulamentará a presente Lei, no que Departamento de Rcursos
for pertinente à sua aplicação,
Humanos
no prazo de 30 (trinta) dias após
a sua promulgação.
Secretaria de Saúde
Art. 28. As despesas decorrentes da aprovação desta Lei
ocorrerão por conta de verbas EDITAL DE CONVOCAÇÃO
próprias, consignadas em or- CONCURSO PÚBLICO Nº
çamento.
01/2020
Art. 29. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, A Prefeitura de Iperó, por meio
revogadas as disposições em da Divisão de Recursos Humacontrário.
nos e da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, CONVOCA
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 31 o candidato abaixo relacionado
DE MAIO DE 2021.
para comparecimento às repartições municipais para fins de
LEONARDO ROBERTO FOLIM provimento de cargo em caráter
Prefeito
efetivo.
A convocação seguirá a ordem
Publicado nesta Secretaria, em de classificação dos candidatos,
31 de Maio de 2021.
nos termos do Edital de Concurso
Público n° 001/2020.
LUCIANA SANTUCCI
LOCAL: Prefeitura de Iperó- AveSecretária de Governo
nida Santa Cruz, 355- Jardim
Santa Cruz– Iperó-SP.
DATA: 08.06.2021 - HORÁRIO:

09h30min
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CARGO: PROFESSOR TITULAR
PROCESSO SELETIVO
DE ENSINO FUNDAMENTAL
SIMPLIFICADO E
II - PORTUGUÊS - Classificado EMERGENCIAL Nº 001/2021
de nº 01º.
Orientações:
A Prefeitura de Iperó, por meio da
1- O candidato deverá apre- Divisão de Recursos Humanos e da
sentar cópias acompanhadas Secretaria da Educação, Cultura e
das vias originais da Carteira de Esportes, CONVOCA os classificados
Identidade (RG) e Diploma ou abaixo indicados para que compaCertificado acompanhado do reçam no dia e local indicados a
respectivo Histórico Escolar no fim de manifestarem interesse na
momento da atribuição;
celebração de CONTRATO TEM2- A escolha do local de tra- PORÁRIO em razão do Edital de
balho se for o caso, poderá ser Processo Seletivo Simplificado e
efetivada por meio de procu- Emergencial nº 001/2021, e com
ração mediante apresentação fundamento no inciso VI do art. 2º
do respectivo instrumento de da Lei Municipal nº 557/2006 (com
mandato com firma reconhe- alteração dada pela Lei Municipal
cida acompanhado de cópias nº 605/2007).
reprográficas do documento de A contratação temporária fundaidentidade do procurador e do menta-se em razão do estado de cacandidato, as quais não serão lamidade pública no município em
devolvidas;
decorrência da Pandemia causada
3- Os candidatos que forem pelo novo coronavírus (COVID19).
convocados e que, eventual- A convocação seguirá a ordem
mente, ultrapassarem o número dos candidatos classificados nos
de vagas somente farão jus à termos do Edital de Processo Seleescolha no caso de não com- tivo Simplificado e Emergencial nº
parecimento ou de desistência 001/2021.
dos que constarem com melhor LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
classificação.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
Mais informações podem ser DATA: 07.06.2021 –
obtidas diretamente na Divisão CARGO: ORIENTADOR COVID-19
de Recursos Humanos.
HORÁRIO: 09h00m- Classificados
do nº 01º ao 05º.
Iperó, 2 de junho de 2021. HORÁRIO: 10h00m - Classificados
do nº 06º ao 10º.
Divisão de Recursos Humanos HORÁRIO: 11h00m - Classificados
do nº 11º ao 16º.
Secretaria de Educação, Cultura
Orientações:
e Esportes
1- Os candidatos deverão apresentar cópia acompanhada dos originais dos documentos constantes
no Anexo I desta convocação no
momento da atribuição, a não apresentação dos documentos exigidos
tornará sem efeito a aprovação
obtida pelo candidato, anulando-se
todos os atos ou efeitos decorrentes
da inscrição no processo seletivo
simplificado;
2- A escolha por procuração será
feita mediante entrega do respectivo instrumento de mandato com
firma reconhecida acompanhado de
cópias reprográficas do documento
de identidade do procurador e do
candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o número de vagas somente escolherão em caso do não
comparecimento ou desistência dos
candidatos melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de
Recursos Humanos.
Iperó, 2 de junho de 2021.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes.
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MERENDA ESCOLAR

Prefeitura registra mais
de 200 mil refeições
entregues aos alunos da
Rede Municipal desde o
início do ano letivo
A distribuição de refeições e do Kit Alimentação, segue a todo vapor
nas Escolas e Creches
Municipais, através da
ação realizada pela Prefeitura de Iperó, em combate à desnutrição dos
alunos matriculados na
Rede Municipal de Ensino.
Além das refeições diárias,
uma vez por mês, são entregues Kits Alimentação
aos alunos, uma espécie
de mini cesta básica.
Com a suspensão das
aulas presenciais, devido
a pandemia, a ação, que
conta com o supervisionamento de nutricionistas,
auxilia no alimento dos
alunos. Nas creches do
município, o cardápio é
montado conforme a faixa etária de cada criança.
Desde o início do ano letivo, foram disponibilizadas
mais de 200 mil refeições,
três mil por dia, de segunda a sexta feira, e cerca de
10 mil kits alimentação,
que são entregues mensalmente.
“Este trabalho é fundamental, levando em conta
esse momento complicado que estamos passando,
a alimentação diária ajuda

crianças e jovens no enfrentamento da pandemia e
no combate à desnutrição.
Além, claro, da entrega das
minis cestas básicas, que são
um complemento mensal.
Com muito trabalho, de diversos profissionais, a ação
está sendo muito bem feita
e já conseguimos registrar
mais de 200 mil refeições
entregues. Vamos em frente!”, comentou o prefeito
Leonardo Folim.
Os alunos que ainda não
estão cadastrados, e tem
interesse em participar, devem entrar em contato com
a escola em que está matriculado. Mais informações:
3459-8020 – Secretaria da
Educação. ■

COMUNICADO

Estão abertas as inscrições
das Creches Municipais
A partir da próxima semana,
será iniciada as inscrições
nos Centros de Educação
Infantil - CEI’s. No Centro, as
inscrições serão realizadas
nos dias 07, 09 e 11 de Junho.
E no bairro George Oetterer,
nos dias 14, 15 e 16 de Junho.
No ato de inscrição, o pai/responsável deverá preencher
o formulário de inscrição e o
termo de responsabilidade, e
apresentar cópia dos seguintes documentos:
- Certidão de nascimento da
criança;
- Carteira de vacinação da
criança;
- Cédula de identidade do
pais e/ou responsável legal;
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- Comprovante de residência
atualizado;
- Telefones para contato
- Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) ou declaração do empregador com firma reconhecida e contendo horário
de trabalho.
É importante lembrar que os
prazos e os horários da inscrição devem ser respeitados.
Separe os documentos e cópias com antecedência, além
disso, é muito importante
lembrarmos que devemos
manter o distanciamento social, comparecendo ao local
com máscara e álcool em gel
em mãos. ■
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