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ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LEIS
LEI Nº 1987 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a emissão de ruídos ou sons excessivos que caracterizam perturbação ao sossego e ao bem-estar público.”
Projeto de lei de autoria do vereador Antonio Barbosa da Silva.
CELSO FORTES PALAU, Prefeito do Município de Igaratá, Estado
de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º- Esta Lei regulamenta a emissão de ruídos, vibrações e sons
excessivos ou incômodos que caracterize perturbação ao sossego e o bem-estar público.
Art. 2º- Fica proibida a execução de ruídos, vibrações e sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma,
inclusive os gerados e propagados por comércios em geral (bares, lanchonetes, restaurantes e pizzarias) e/ou veículos estacionados em vias e logradouros públicos; ou ainda os emitidos em áreas particulares, enquadrados como
de alto nível e que caracterize perturbação ao sossego e o bem-estar público.

reprodutor, amplificador ou transmissor de sons, que gere som excessivo ou
que incomode o sossego público.
§ 3º Para fins de aplicação desta Lei, ficam definidos os seguintes
horários, observados os níveis de intensidade de sons e ruídos recomendados
na NBR10.151, fixados na Tabela I, constante no Anexo I a esta Lei:
I – durante os dias da semana e aos domingos, o horário limite será as 22 h
(vinte e duas horas);
II – às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, o horário limite será a
0 (zero hora).
Art. 3°- Os estabelecimentos que ofereçam música ao vivo ou por
qualquer sistema de ampliação mecânica do som a seus clientes após os horários estabelecidos nos incisos I e II, do § 3º, do artigo 2º, deverão dispor de
isolamento acústico.
§ 1º Aos estabelecimentos, instalações ou espaços que estiverem
em perfeito funcionamento legal antes da publicação desta Lei, será concedido
prazo de 180 dias para se adequarem ao referido no caput deste artigo.
quer culto.

§ 2º O tratamento acústico fica dispensado para templos de qual-

Art. 4º Os níveis de intensidade de ruídos, vibrações ou sons e o
nível equivalente e o método utilizado para a medição e avaliação, obedecerão
às recomendações das normas da NBR 10151, elaborada pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em conjunto com a legislação aplicável
ao tema.
§ 1º No caso de loteamentos e bairros, aplicam-se os níveis definidos na tabela como área mista, predominantemente residencial.

§ 1º As vibrações serão consideradas prejudiciais quando ocasionarem ou puderem ocasionar danos materiais à saúde e ao bem-estar público.

§ 2º Para os níveis de intensidade de ruídos, vibrações ou sons
de que trata esse artigo serão considerados em suas medições o ambiente
externo de onde estão sendo gerados a referida poluição sonora.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se aplicáveis as seguintes definições:
I - som: é toda e qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas;
II - vibração: movimento oscilatório, transmitido pelo solo ou uma
estrutura qualquer;
III - poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da
coletividade ou transgrida as disposições fixadas nesta Lei;
IV - ruído: qualquer som que cause ou tenda a causar perturbações
ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos e/ou fisiológicos negativos
em seres humanos e animais;
V - fonte geradora de som excessivo ou que gere incômodo de qualquer natureza: qualquer objeto, instrumento musical, aparelho eletroeletrônico

Art. 5º- Excluem-se das proibições estabelecidas nesta Lei a execução de sons, ruídos ou vibrações:
I – as manifestações artísticas e recreativas decorrentes da celebração do Carnaval, das comemorações alusivas as Festas Juninas e ao Ano
Novo, da realização de feiras agropecuárias, festivais de música e demais festas populares tradicionais e religiosas, quando previamente autorizadas pela
Prefeitura Municipal de Igaratá;
II – em veículos profissionais previamente adequados à legislação
vigente e devidamente autorizados;
III – em veículos publicitários e utilizados em manifestações sindicais e populares, previamente adequados aos limites legais e devidamente
autorizados quando necessário;
IV – em eventos, festas ou manifestações devidamente autorizadas
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e adequadas aos limites legais.
Parágrafo Único – Depende de prévia autorização da Prefeitura
Municipal de Igaratá a utilização de áreas dos parques e praças municipais
com o uso de equipamentos sonoros, autofalantes, fogos de artifício ou outros
que possam vir a causar poluição sonora.
Art. 6º- Para constatação dos ruídos ou sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, será efetuada a medição dos níveis de decibéis,
por meio de aparelho de verificação de intensidade sonora aferido pelo INMETRO, nos termos da NBR 10.151, pela Polícia Militar ou Civil.
§ 1º- Na impossibilidade, por qualquer motivo, de se realizar a aferição do som excessivo com a utilização do aparelho de verificação de intensidade sonora, a irregularidade poderá ser constatada através de denúncia
registrada por escrito no setor de protocolos da Prefeitura, lavramento de
Boletim de Ocorrência realizado pela Polícia Militar ou Civil, de registros de
denúncias telefônicas feitas aos órgãos públicos estaduais e municipais, quer
seja pelos telefones 190, 156, ou registros de autuação feito pessoalmente
pelos referidos.
§ 2º- O denunciante deverá informar à Prefeitura Municipal o endereço completo do estabelecimento/imóvel ou veículo que esteja provocando
incômodo, o horário de maior incidência de barulho e o tipo de atividade que
ele exerce.
Art. 7º- O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará ao infrator e/ou proprietário, sucessivamente:
I – advertência por meio de notificação escrita da autoridade municipal ou da autuação da autoridade policial;
II – multa no valor correspondente a 500 UFMI´s, apreensão e remoção do veículo ou da fonte geradora do som excessivo que gere incômodo
de qualquer natureza, quando é utilizado pelo infrator como gerador e propagador de som excessivo e perturbador do sossego e do bem-estar público;
III – multa aplicada em dobro, apreensão e remoção em caso de
reincidência, e assim sucessivamente;
IV – suspensão do alvará de licença pelo período de 30 (trinta) dias,
em caso de nova reincidência;
V – cassação do alvará de licença, se constatado, pelo agente de
fiscalização, o desenvolvimento de atividade comercial durante a suspensão
do alvará de licença.
Parágrafo Único - No caso das penalidades de que tratam os incisos deste artigo, o pagamento das taxas e das despesas com a remoção e a
estada do veículo e da fonte geradora de som excessivo ou que gere incômodo de qualquer natureza ficará também a cargo do infrator e/ou proprietário.
Art. 8º- Para cumprimento desta Lei, o Poder Executivo poderá
efetuar vistorias para fiscalizar o atendimento desta Lei e solicitar o apoio e
atuação conjunta da Polícia ou de órgãos municipais ou estaduais.
Parágrafo Único - Os técnicos ou fiscais, no exercício da ação fiscalizadora, poderão solicitar auxílio às autoridades policiais para execução de
medidas que se fizerem necessárias.

Art. 9º- Nos casos abrangidos por esta Lei, a renovação do Alvará
de Licença ficará condicionada à liquidação, perante a Municipalidade, por
parte do interessado, de todos os débitos fiscais que incidirem sobre o imóvel
e sobre a atividade.
Art. 10°- O Poder Executivo fica autorizado a celebrar convênios
que se fizerem necessários para a execução desta Lei.
Art. 11°- O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 60
(sessenta) dias contados de sua publicação.
Art. 12°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Igaratá, 04 de novembro de 2019.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra
JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária
ANEXO I
Tabela 1 – Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB(A)
TIPOS DE ÁREA

DIURNO

NOTURNO

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de
escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

______________________________________________________________
LEI Nº 1988 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019
“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar,
conforme disposto no art. 41, inciso II, da Lei 4.320/64 e dá outras providências.”
Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Igaratá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$95.259,01 (noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e um centavo), destinado à suplementação da
seguinte dotação orçamentária:
02		
02.07		
02.07.03		
15.451.0701.1030
4.4.90.51		

Prefeitura Municipal de Igaratá
Secret. Munic. do Planej. Urbano
Divisão de Projetos e Obras
Projeto de Infraestrutura Urbana
Obras e Instalações Ficha 407 FR02

R$95.259,01

Art. 2º - Será utilizado como recurso para abertura de Crédito
Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, o valor de R$95.259,01
(noventa e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e um centavo), proveniente de excesso de arrecadação – Convênio Estadual.
Art. 3º - Fica alterado o programa 0701 dos Anexos II e III do PPA e
V e VI da LDO.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Igaratá, 04 de novembro de 2019.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra
JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária
_____________________________________________________________
LEI Nº 1989 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

13.695.0601.2051
4.4.90.51		

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo
Obras e Instalações FR02
R$100.000,00

Art. 2º - Serão utilizados como recursos para abertura de Crédito
Adicional Especial de que trata o artigo anterior, o valor de R$100.000,00 (cem
mil reais), provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:
02		
Prefeitura Municipal de Igaratá
02.01		
Gabinete do Prefeito
02.01.01		
Chefia de Gabinete
04.122.0101.2026 Publicidade e Propaganda
3.3.90.39		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		
Ficha 12 FR 01		
-R$35.000,00
		
02.03		
Secretaria Munic. dos Negócios Jurídicos
02,03.01		
Setor de Negócios Jurídicos
02.061.0301.2003 Manutenção dos Serviços Jurídicos
3.1.90.13 O
brigações Patronais Ficha 35 FR01 - R$30.000,00
		
02.05		
Secretaria Munic. da Educação e Cultura
02.05.04		
Setor de Merenda Escolar
12.365.0501.2011 Manutenção da Merenda Escolar
3.3.90.30		
Material de Consumo Ficha 230 FR05 -R$35.000,00
Art. 3º - Ficam alterados os programas 0101, 0301, 0501 e 0601
dos Anexos II e III do PPA e V e VI da LDO.
Art. 4º - Revoga-se a Lei nº1984, de 24 de outubro de 2019.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Igaratá, 04 de novembro de 2019.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal

“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá
outras providências.”

Registrada nesta Secretaria na data supra

Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Igaratá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
			Secretária
_____________________________________________________________

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito
Adicional Especial no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), destinado às
obras referente ao selo de Município de Interesse Turístico.
02
Prefeitura Municipal de Igaratá
02.06
Secret. Munic. Desenv. Econ. Esp. Lazer
02.06.02 Fundo Municipal de Turismo

PORTARIAS
PORTARIA Nº 096 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2.019.
“Nomeia os membros para constituir o Conselho Municipal da As-
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sistência Social no Município de Igaratá”.
CELSO FORTES PALAU, Prefeito de Igaratá/SP, no uso de suas
atribuições legais,
Artigo 1º - Nomear os membros abaixo para para constituir o Conselho Municipal da Assistência Social no Município de Igaratá.
REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO
Conselho Municipal da Assistência Social
Secretaria de Educação:
Titulares:
Guisepina Guglielmo – RG: 14.462.148-4 CPF: 092.173.438-70
Marli Patrocinia Prianti Mendes RG: 16.708.568-2 CPF:
065.026.788.58
Suplentes:
Tais Ferreira Fernandes -RG: 29.888.036-2 – CPF: 256.166.128-8
Pedrina Aparecida Bueno Machado –RG: 32.132.617-9- CPF:
266.572.548-73
Secretaria de Ação Social e Cidadania:
Titulares:
Elouíse Machado Silva Almeida- RG: 46.461.057-6- CPF:
384.215.598.00
Eny Aparecida de Morais RG: 16.352.911-5 CPF: 074.962.768.98
Suplentes:
Maria Lucia Arantes RG: 12.996.793-2 CPF:019.420.288-73
Alexandro de Sousa Machado- RG: 33.323.192-2- CPF:
296.988.898-09
Secretaria de Saúde:
Titulares:
Maria Aparecida Santos Scheiffer- RG: 15.364.085- CPF:
279.670.448-35
Cindy Lia Borges Cesariano Ferreira- RG: 7.663.752-1- CPF:
387.174.868-40
Suplentes:
Bianca Dias Simonetti- RG: 27.601040-1- CPF: 270.923.068-25
Fabio Santos Prianti de Carvalho RG: 48.4666.124.3 CPF: 403.
359.588-00

70

Sociedade Civil
Titulares:
Ana Paula Deretti Batistela- RG: 4.057.646- CPF: 006.374.999-80
Maria Marlene da Silva- RG: 7.348.549- 4 CPF: 070.582-251-68
Débora da Silva Valle- RG: 35.378.934.3- CPF: 336.332.968-75
Gabriel Gomes Prianti de Jesus RG: 50.974.400 CPF:424289.848-

Tania Gomes Prianti de Jesus- RG: 30.787.307-9 CPF:
277.740.778.98
Maria Celia Ferreira –RG: 26.231.875-1- CPF: 247.603.378.22

Suplentes:
Mariana Garcia Machado RG: 42.680.431-4 CPF: 37.055.2808-42
Adriely Maria Caraça RG: 60.608.201-3 CPF: 504.262.178-45
Maria Aparecida Soares RG: 15.874794 CPF: 051.506.018.61
Tauani Ferreira Rodrigues RG: 56.737.985 CPF: 458.653.148-74
Carla Helena dos Santos RG: 41.058.328-5 CPF: 351.520.718.00
Viviane Vieira dos Santos RG: 41.113.179-5 CPF:421.343.088-00
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 157 de
26 de julho de 2.017.
Prefeitura Municipal de Igaratá, 06 de novembro de 2.019.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra
JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária
______________________________________________________________

EDITAIS
EDITAL N° 02/2019
PROGRAMA ASSISTENCIAL “FRENTE DE TRABALHO”
ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA 5ª ETAPA DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DE CARÁTER ASSISTENCIAL
Considerando que o programa tem caráter assistencial, visando
proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para parte da população desempregada, residente no Município de Igaratá/SP. O programa assistencial “Frente de Trabalho” foi instituído pela Lei Municipal n° 1.879 de 23 de
fevereiro de 2017.
A Prefeitura Municipal de Igaratá fará a seleção de 50 (cinquenta) trabalhadores desempregados a fim de proporcionar-lhes ocupação,
qualificação profissional e renda, junto a Secretaria Municipal Da Ação Social
e Cidadania, concedendo uma bolsa auxilio no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) e cesta básica de alimentos.
Todos os candidatos interessados em participar do programa
“Frente de Trabalho” deverão obrigatoriamente realizar a sua inscrição
cumprindo as normas deste Edital.
Os candidatos que já participaram há menos de 12 (doze) meses do programa, não poderão retornar, conforme disposto no Art. 2º, §
3º da Lei Municipal n.º 1.879/2017.
2 - DA CAPACITAÇÃO
A capacitação será ministrada por órgãos municipais com experiên-
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cia na formação e qualificação de mão de obra, sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
3 - DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
3.1 - As inscrições serão realizadas das 09h00 do dia 07 de novembro de 2.019 até as 16h00 do dia 14 de novembro de 2.019, na Sede da
Secretaria da Ação Social e Cidadania.
3.2 – A sede da Secretaria da Ação Social e Cidadania, fica situada
na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas n° 70, Centro, Igaratá, SP (antigo
Posto de Saúde ao lado da Rodoviária).
3.3 – As condições para alistamento no programa, mediante seleção simples, são os seguintes requisitos:
a) estar desempregado, ou sem oportunidade de trabalho, não ser
beneficiário do segurodesemprego, da Previdência Social, pública ou privada,
ou de qualquer outro programa municipal de apoio financeiro;
b) residir no município de Igaratá, no mínimo por 02 (dois) anos
ininterruptos, mediante comprovação documental, sendo aceitos os seguintes
documentos:
		
1) Conta de água e/ou esgoto;
		
2) Conta de energia elétrica;
		
3) Conta de telefonia fixa;
		
4) Correspondências oficiais;
		
5) Carnês de compras à crediário;
		
6) Declaração de frequência dos filhos à escola municipal, estadual ou creche;
		
7) Título de Eleitor.
c) ser o bolsista o único beneficiário do núcleo familiar a participar
do programa;
d) a renda per capta do núcleo familiar do beneficiário do programa
ser inferior a ½ (meio) salário mínimo nacional;
e) não ser assistido pela rede de proteção social.
3.4 – Para inscrição o candidato deverá apresentar o original e (1)
uma cópia dos seguintes documentos:
I. Carteira profissional. (cópia do número da carteira e do último
registro de emprego)
II. CPF; (cópia)
III. RG; (cópia)
IV. PIS/PASEP; (cópia)
V. Comprovante de residência com CEP. (cópia)
3.5 - A não apresentação dos documentos inviabilizará a inscrição.
3.6 - Se o candidato não possuir cadastro no Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/
PASEP), deverá juntar declaração de próprio punho informando que não está
inscrito nos referidos Programas.
3.7 - O preenchimento da ficha de inscrição será efetuado por servidor municipal habilitado no local, dia e hora de inscrição, conferida e assinada

pelo candidato, onde declarará sob as penas da Lei que todas as informações
anotadas no formulário são verdadeiras, que tem pleno conhecimento e aceita
integralmente as normas, condições e exigências estabelecidas no presente
edital.
3.8 - Verificada a qualquer tempo o recebimento de inscrição que
não atenda a todos os requisitos fixados, a mesma será cancelada sem prejuízo de sanções de ordem civis e penais.
4 - DA ETAPA DE SELEÇÃO
4.1- No caso do número de inscrições superar o de vagas, a preferência para a participação no Programa será definida mediante aplicação, pela
ordem, dos seguintes critérios:
a) maior número de filhos menores de 16 (dezesseis) anos ou portadores de necessidades especiais que os tornem incapacitados para o trabalho;
b) maior idade;
c) maior tempo de desemprego;
d) família residindo em área de risco;
e) maior número de pessoas por cômodo;
f) mulher arrimo de família;
g) sorteio.
4.2 - A seleção será realizada em etapa única e consistirá em seleção simples conforme os critérios especificados neste edital;
4.3 - Compete a banca de inscrição somente a conferência dos documentos apresentados pelo candidato e entrega do respectivo comprovante
de inscrição.
5- DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
5.1- Os candidatos habilitados serão classificados por ordem decrescente, em listas de classificação;
5.2- Na hipótese de igualdade de classificação final, terá preferência sucessivamente, o candidato que atender aos requisitos previstos no item
4.1 deste edital.
6- DO INGRESSO
6.1 - A convocação dos candidatos selecionados, para efeito de
preenchimento das vagas disponíveis, será feita mediante publicação no Jornal Oficial do Município ou por meio do site www.igarata.sp.gov.br.
6.2 - O ingresso do Programa obedecerá a ordem rigorosa de classificação dos candidatos de acordo com a necessidade do Município.
6.3 - O candidato que por qualquer motivo não iniciar no período de
atuação determinado pela Administração Pública, perderá o direito a vaga.
6.4 - O local de trabalho e as atividades a serem desenvolvidas
pelos bolsistas serão definidos pela Coordenação do Programa, sem direito de
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escolha pelo bolsista.
7 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1 – Os casos omissos serão sanados com base na Lei Municipal
n° 1879/2017 e alterações.
7.2 - As vagas que surgirem no Programa, em face da desistência
de bolsistas ou porque o titular perdeu o direito à bolsa, poderão ser preenchidas imediatamente por outro alistado, observadas a ordem de classificação e
os critérios de desempate previsto no item 4.1 deste edital.
7.3 - Todas as publicações oficiais referentes a presente seleção
poderão feitas através do Diário Oficial Eletrônico do Município, afixadas nos
murais da Sede da Prefeitura e da Secretaria da Ação Social e Cidadania, e
poderão ser disponibilizadas no site www.igarata.sp.gov.br
Igaratá, 04 de novembro de 2019.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
______________________________________________________________

SECRETARIAS

MEIO AMBIENTE E
DESENV. AGROPECUÁRIO
REQUERIMENTOS
OLÍMPIA TEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDO,
CORDÕES E FITAS LTDA
A Prefeitura Municipal de Igaratá torna público que a Empresa
OLÍMPIA TEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS, CORDÕES E FITAS
LTDA, CNPJ nº 34.960.365/0001-80, sito localizada na Rua Abraão Antonio
Benedito, nº 06 – Centro, Igaratá – SP, requereu junto a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Agropecuário a Licença Prévia, de
Instalação e de Operação para Fabricação de Artefatos têxteis.
Igaratá, 06 de Novembro de 2019
JUAREZ VASCONCELLOS
Secretário de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Agropecuário
______________________________________________________________
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