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CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - 001/2020 

 
Sr (a). BETÂNIA MACHADO DA SILVA – RG Nº 46145319-8. 
 
A Prefeitura Municipal de Riversul CONVOCA Vossa Senhoria, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, sito 
a Praça Pref. Aparecido Barbosa, nº 130 – Centro, no Departamento de Pessoal, para apresentar os documentos e 
habilitações exigidas, conforme abaixo relacionado e para o cargo de MÉDICA DO PSF, classificada em 01º lugar. 
 
Xerox autenticada dos seguintes documentos: 
- Cédula de Identidade – RG; 

- CPF; 

- Titulo de eleitor e certidão de situação eleitoral – (www.tse.jus.br); 

- Comprovante de Endereço; 

- Quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino; 

- Prova de escolaridade e habilitação legal; 

- Certidão de Casamento ou Nascimento; 

- Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos; 
 
Documentos Originais: 

- Carteira de trabalho; 

- Declaração de não ocupar cargo público remunerado; 

- DUAS fotos 3x4; (recentes). 

- Cadastro no PIS / PASEP; 

- Nº da Conta na Cooperativa Sicredi (retirar no RH autorização para abertura de conta); 

- Atestado de Saúde Ocupacional (emitido por médico do trabalho); 

- Atestado de antecedentes criminais emitido pela Delegacia de Polícia ou no site (www.ssp.sp.gov.br); 

- Declaração de Bens ou Declaração Imposto de Renda em envelope fechado; 
 
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se representar por procurador devidamente credenciado, 
através de procuração com firma reconhecida em cartório. 
O não comparecimento no prazo de 3 (três) dias contados da data desta publicação, para manifestação de interesse, 
implicará na desistência do classificado, podendo a Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a 
ordem de classificação. 
 
Prefeitura Municipal de Riversul, 18 de Março de 2021. 
 
 

 
JOSE GUILHERME GOMES 

Prefeito Municipal 

 
CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - 001/2020 

 
Sr (a). PETRÔNIO DA SILVA ALMEIDA – RG Nº 40.857.460-4. 
 
A Prefeitura Municipal de Riversul CONVOCA Vossa Senhoria, para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, sito 
a Praça Pref. Aparecido Barbosa, nº 130 – Centro, no Departamento de Pessoal, para apresentar os documentos e 
habilitações exigidas, conforme abaixo relacionado no respectivo cargo de ENFERMEIRO PADRÃO, classificado em 
05º lugar. 

SETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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Xerox autenticada dos seguintes documentos: 
- Cédula de Identidade – RG; 

- CPF; 

- Titulo de eleitor e certidão de situação eleitoral – (www.tse.jus.br); 

- Comprovante de Endereço; 

- Quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino; 

- Prova de escolaridade e habilitação legal; 

- Certidão de Casamento ou Nascimento; 

- Certidão de nascimentos dos filhos menores de 14 anos; 
 
Documentos Originais: 

- Carteira de trabalho; 

- Declaração de não ocupar cargo público remunerado; 

- DUAS fotos 3x4; (recentes). 

- Cadastro no PIS / PASEP; 

- Nº da Conta na Cooperativa Sicredi (retirar no RH autorização para abertura de conta); 

- Atestado de Saúde Ocupacional (emitido por médico do trabalho); 

- Atestado de antecedentes criminais emitido pela Delegacia de Polícia ou no site (www.ssp.sp.gov.br); 

- Declaração de Bens ou Declaração Imposto de Renda em envelope fechado; 
 
Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se representar por procurador devidamente credenciado, 
através de procuração com firma reconhecida em cartório. 
O não comparecimento no prazo de 3 (três) dias contados da data desta publicação, para manifestação de interesse, 
implicará na desistência do classificado, podendo a Prefeitura convocar os imediatamente posteriores, obedecendo a 
ordem de classificação. 
 
Prefeitura Municipal de Riversul, 18 de Março de 2021. 
 
 

JOSE GUILHERME GOMES 
Prefeito Municipal 

 

 
LEI Nº 1.728/2021, de 18 de março de 2021. 
 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover campanha de estímulo à 
arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, e Taxa 
de Limpeza Pública, mediante realização de sorteios de prêmios, como meio de auxiliar 
a fiscalização e melhorar a arrecadação de Tributos Municipais e dá outras 
providências.” 

 
JOSÉ GUILHERME GOMES, Prefeito do Município de Riversul, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover anualmente campanha de estímulo à arrecadação 
do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Limpeza Publica, através do 
Programa ―Riversul Premia, - IPTU Premiado‖, com objetivo de diminuir a inadimplência do imposto e privilegiar os 
contribuintes que pagam seus impostos dentro do prazo de vencimento do aludido tributo. 
 
§ 1º. Será destinado ao custeio do programa o equivalente a até 5% (cinco por cento) dos valores arrecadados com 
os tributos citados no caput deste artigo, referente ao exercício anterior, para a aquisição dos prêmios ou entrega em 
espécie, a serem sorteados. 
 
§ 2º. Os recursos necessários à aquisição dos bens móveis ou entrega em espécie a serem sorteados provirão do 
Erário Municipal.  
 
Art. 2º - O sorteio ocorrerá anualmente, em data, local e condições definidas pelo Poder Executivo, mediante 
Decreto. 

LEGISLAÇÕES 
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Art. 3°- Os participantes do programa de que trata o Artigo 1º, serão premiados com base nas informações e dados 
do(s) imóvel(is) constante no Cadastro Imobiliário do Departamento de Administração e informações do Setor de 
Tributação e Fiscalização, mediante a realização de sorteios. 
 
Art. 4°- Os sorteios serão realizados em conformidade com as disposições estabelecidas na legislação pertinente à 
matéria, através de operacionalização, emissão das autorizações e da fiscalização das atividades de distribuição 
gratuita de prêmios, em data a ser pré-estabelecida em Regulamento próprio.  
 
Art. 5° - Participarão do sorteio, única e exclusivamente, os proprietários ou possuidores de imóvel a qualquer título, 
que comprovarem a quitação total dos IPTU´s, seja em cota única ou em parcelas, até a data de vencimento fixado, 
incluído Dívida Ativa. 
 
Parágrafo Único - Participarão dos sorteios, os contribuintes em dia com o IPTU dos exercícios anteriores, 
portadores de cupom para sorteio relacionado ao imóvel predial ou territorial, em que o número sequencial do cupom 
possa ser identificado através dos arquivos eletrônicos do Setor de Tributação e Fiscalização do IPTU.  
 
Art. 6°- O contribuinte sorteado deverá apresentar os documentos de arrecadação devidamente quitados na data do 
vencimento, referente ao(s) seu(s) imóvel(is), caso contrário, será automaticamente desclassificado da promoção, 
devendo ser efetuado novo sorteio até que seja sorteado um contribuinte que atenda as condições previstas nesta 
Lei e em Regulamento próprio.  
 
Art. 7°- Fica excluído do sorteio:  
 
I - aquele que por disposição legal estiver isento do Imposto Predial e Territorial Urbano. 
  
II - os proprietários ou possuidores de imóveis cuja cobrança do IPTU estiver em pendência judicial ou administrativa 
relativas aos exercícios anteriores, exceto aqueles que comprovarem o seu recolhimento dentro do prazo estipulado 
no carnê ou boleto bancário.  
 
III – Todo o contribuinte que estiver inadimplente junto ao Fisco Municipal, em relação a quaisquer espécies de 
Impostos e Taxas, inscritos em Dívida Ativa ou não. 
 
Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contratos ou convênios/parceria com instituições ou empresas, 
para promover a campanha com vistas à divulgação e popularização do Programa.  
 
Art. 9°- Os prêmios serão entregues aos contemplados mediante a assinatura do correspondente recibo, 
apresentação de documento de identidade e de documentos que comprovem o preenchimento das condições desta 
lei que serão examinados pela Comissão Organizadora. 
 
§ 1º. - A partir do primeiro dia útil após a realização do sorteio, o contemplado deverá apresentar os documentos 
necessários à Comissão Organizadora que examinará os requisitos desta Lei bem como a validação do carnê de 
pagamento. 
  
§ 2º. - Os prêmios não reclamados em até 90 (noventa) dias após a realização do sorteio será incorporado ao 
patrimônio público municipal.  
 
Art. 10. - Constitui pré-requisito obrigatório para o recebimento do prêmio a prévia autorização para veiculação da 
imagem dos vencedores nos meios de comunicação a critério do Município de Riversul - Sp. 
  
Parágrafo Único. - A falta de autorização do ganhador o excluirá automaticamente da premiação, sendo realizado 
novo sorteio.  
 
Art. 11 - Será constituída uma Comissão Organizadora a qual competirá: 
  
I - a coordenação do sorteio, bem como, fiscalização;  
II - verificação de documentos;  
III - julgamento de casos omissos para entrega de prêmios. 
 
§ 1º. - A Comissão de Organização da Campanha e Sorteio será composta por 05 (cinco) membros que serão 
nomeados pelo Prefeito Municipal, através de Decreto. 
 



Diário Oficial do Município de Riversul 

Ano III • nº 177 Quinta-feira, 18 de Março de 2021 Página 4 de 12 

 

 
 

Documento assinado por meio eletrônico mediante certificação digital ICP-Brasil 

4 

 

Art. 12 - Os casos omissos serão decididos soberanamente pela Comissão Organizadora, cabendo recurso ao 
Prefeito Municipal da data da ciência da decisão impugnada.  
 
Art. 13 - Não poderão participar dos sorteios: 
 
I – o Prefeito e o Vice-Prefeito;  
II – os (as) Diretores(as) Municipais;  
III – os (a)Vereadores (a); 
IV – os membros da Comissão Organizadora; 
V – cônjuges e/ou companheiro das pessoas acima citadas. 
 
Art. 14 - Não poderão ser objeto desta premiação os imóveis e ou móveis pertencentes ao patrimônio da União, do 
Estado e do Município, inclusive suas respectivas autarquias e fundações. 
 
Art. 15 - O Prefeito Municipal fixará, por Decreto, a regulamentação necessária à execução desta Lei.  
 
Art. 16 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias 
do orçamento do ano de realização dos Sorteios. 
 
Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 
  
Prefeitura Municipal de Riversul, aos 18 de março de 2021. 

 
 

 
JOSÉ GUILHERME GOMES 

Prefeito Municipal 
 

Publicada e registrada na secretaria desta Prefeitura na data supra. 
 
Fernando Marçal Moreno 
Diretor de Administração 

 
LEI Nº 1.729/2021, de 18 de março de 2021. 
  

“Dispõe sobre a Organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC – 
institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, o 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON, e institui o Fundo 
Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC, e dá outras providências.” 

  
JOSÉ GUILHERME GOMES, Prefeito do Município de Riversul, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
  

CAPÍTULO I 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

  
Art. 1º - A presente Lei estabelece a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC, nos 
termos da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 e Decreto nº 2.181 de 20 de março de 1997. 
 
Art. 2º - São órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC; 
  
I – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON;  
II – Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON. 
  
Parágrafo único. - Integram o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor os órgãos e entidades da Administração 
Pública municipal e as associações civis que se dedicam à proteção e defesa do consumidor, sediadas no município, 
observado o disposto nos arts. 82 e 105 da Lei 8.078/90. 
  

CAPITULO II 
DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA 

DO CONSUMIDOR - PROCON 
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Seção I 
Das Atribuições 

 
Art. 3º - Fica criado o PROCON Municipal de Riversul, órgão do Departamento de Administração ou órgão vinculado 
ao Gabinete do Prefeito, destinado a promover e implementar as ações direcionadas à educação, orientação, 
proteção e defesa do consumidor e coordenação da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, 
cabendo-lhe: 
 
I – Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de proteção ao consumidor; 
II – Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, reclamações e sugestões apresentadas por consumidores, por 
entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;  
III – Orientar permanentemente os consumidores e fornecedores sobre seus direitos, deveres e prerrogativas;  
IV – Encaminhar ao Ministério Público a notícia de fatos tipificados como crimes contra as relações de consumo e as 
violações a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.  
V – Incentivar e apoiar a criação e organização de associações civis de defesa do consumidor e apoiar as já 
existentes;  
VI – Promover medidas e projetos contínuos de educação para o consumo, podendo utilizar os diferentes meios de 
comunicação e solicitar o concurso de outros órgãos da Administração Pública e da sociedade civil;  
VII – Colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar os menores preços dos produtos 
básicos, entre outras pesquisas;  
VIII - Manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, 
divulgando-o pública e anualmente, no mínimo, nos termos do art. 44 da Lei nº 8.078/90 e dos arts. 57 a 6 2 do 
Decreto 2.181/97, remetendo cópia ao Procon Estadual, preferencialmente em meio eletrônico;  
IX – Expedir notificações aos fornecedores para prestarem informações sobre reclamações apresentadas pelos 
consumidores e comparecerem às audiências de conciliação designadas, nos termos do art. 55, § 4º da Lei 8.078/90; 
X – Instaurar, instruir e concluir processos administrativos para apurar infrações à Lei 8.078/90, podendo mediar 
conflitos de consumo, designando audiências de conciliação;  
XI – Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90 e 
Decreto nº 2.181/97);  
XII – Solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a consecução dos seus 
objetivos;  
XIII - Encaminhar à Defensoria Pública do Estado ou órgão equivalente, os consumidores que necessitem de 
assistência jurídica;  
XIV – Propor a celebração de convênios ou consórcios públicos com outros Municípios para a defesa do consumidor. 
  

Seção II 
Da Estrutura 

 
Art. 4º - A Estrutura Organizacional do PROCON municipal ficará constituída da seguinte maneira: 
  
I– Coordenadoria Executiva;  
II - Setor de Educação ao Consumidor, Estudos e Pesquisas;  
III– Setor de Atendimento ao Consumidor;  
IV – Setor de Fiscalização;  
V – Setor de Assessoria Jurídica;  
VI - Setor de Apoio Administrativo;  
VII – Ouvidoria. 
 
Art. 5º - A Coordenadoria Executiva será dirigida por Coordenador Executivo, e os serviços por Chefes. 
 
Parágrafo único. - Os serviços do PROCON serão executados por servidores públicos municipais, podendo ser 
auxiliados por estagiários ou equivalentes. 
  
Art. 6 º - O Coordenador Executivo do PROCON Municipal poderá ser nomeado pelo Prefeito Municipal. 
 
Art. 7º - O Poder Executivo municipal colocará à disposição do PROCON os recursos humanos necessários para o 
funcionamento do órgão, promovendo os remanejamentos necessários. A presente estrutura poderá ser alterada, 
desde que sejam preservadas as funções de Fiscalização, Atendimento e Assessoria Jurídica. 
  
Art. 8º - O Poder Executivo municipal disporá os bens materiais e recursos financeiros para o perfeito funcionamento 
do órgão, promovendo os remanejamentos necessários. 
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CAPITULO III 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR – CONDECON 
  
Art. 9º - Fica instituído o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – CONDECON, com as seguintes 
atribuições: 
  
I - Atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a política municipal de defesa do Consumidor;  
II - Administrar e gerir financeira e economicamente os valores e recursos depositados no Fundo Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC, bem como deliberar sobre a forma de aplicação e destinação dos 
recursos na reconstituição dos bens lesados e na prevenção de danos, zelando pela aplicação dos recursos na 
consecução dos objetivos previstos nesta Lei, bem como nas Leis nº 7.347/85 e 8.078/90 e seu Decreto 
Regulamentador;  
III – Prestar e solicitar a cooperação e a parceria de outros órgãos públicos;  
IV - Elaborar, revisar e atualizar as normas referidas no § 1º do art. 55 da lei nº 8.078/90;  
V – Aprovar e fiscalizar o cumprimento de convênios e contratos como representante do Município de Riversul, 
objetivando atender ao disposto no item II deste artigo;  
VI - Examinar e aprovar projetos de caráter cientifico e de pesquisa visando ao estudo, proteção e defesa do 
consumidor; 
VII - Aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – 
FMDC, dentro de 60 (sessenta) dias do início do ano subseqüente;  
VIII – Elaborar seu Regimento Interno. 
 
Art. 10 - O CONDECON será composto por representantes do Poder Público e de entidades representativas de 
fornecedores e consumidores, assim discriminados: 
 
I - O coordenador municipal do PROCON é membro nato;  
II - Um representante do Departamento da Educação;  
III - Um representante da Vigilância Sanitária Municipal;  
IV - Um representante do Departamento de Administração;  
V - Um representante do Setor de Tributação;  
VI - Um representante do Poder Executivo municipal;  
VII - Um representante do Departamento de Agricultura;  
VIII - Um representante dos fornecedores;  
IX – Ouvidor Geral do Município ou equivalente. 
 
§ 1º - O CONDECON elegerá o seu presidente dentre os representantes de órgãos públicos. 
 
§ 2º - Deverão ser asseguradas a participação e manifestação dos representantes do Ministério Público Estadual e 
da Defensoria Pública Estadual nas reuniões do CONDECON. 
  
§ 3º - As indicações para as nomeações ou substituições de conselheiros serão feitas pelas entidades ou órgãos na 
forma de seus estatutos. 
  
§ 4º - Para cada membro será indicado um suplente que substituirá, com direito a voto, nas  
ausências ou impedimentos do titular. 
 
§ 5º - Perderá a condição de membro do CONDECON e deverá ser substituído o representante que, sem motivo 
justificado, deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, no período de 1 (um) ano. 
 
§ 6 º - Os órgãos e entidades relacionados neste artigo poderão, a qualquer tempo, propor a substituição de seus 
respectivos representantes, obedecendo o disposto no § 2º deste artigo. 
 
§ 7º - As funções dos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor não serão 
remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante serviço à promoção e preservação da ordem econômica e 
social local. 
  
§ 8º - Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do consumidor e seus suplentes, à exceção do 
membro nato, terão mandato de dois anos, permitida a recondução. 
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Art. 11 - O Conselho reunir-se-á ordinariamente 01 (uma) vez por mês e extraordinariamente sempre que 
convocados pelo Presidente ou por solicitação da maioria de seus membros. 
 
Parágrafo único - As sessões plenárias do Conselho instalar-se-ão com a maioria de seus membros, que 
deliberarão pela maioria dos votos presentes. 
 

CAPITULO IV 
DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR – FMDC 
 
Art. 12 - Fica instituído o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMDC, de que trata o art. 57, da 
Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 
1997, com o objetivo de receber recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção e defesa 
dos direitos dos consumidores. 
 
Parágrafo único. - O FMDC será gerido pelo Conselho Gestor, composto pelos membros do Conselho Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do item II, do art. 9º, desta Lei.  
 
Art. 13. - O FMPC terá o objetivo de prevenir e reparar os danos causados à coletividade de consumidores no âmbito 
do município de Riversul. 
 
§ 1º - Os recursos do Fundo ao qual se refere este artigo, serão aplicados: 
  
I – Na reparação dos danos causados à coletividade de consumidores do município de (nome do município);  
II - Na promoção de atividades e eventos educativos, culturais e científicos e na edição de material informativo 
relacionado à educação, proteção e defesa do consumidor;  
III - No custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução de inquérito civil ou 
procedimento investigatório preliminar instaurado para a apuração de fato ofensivo ao interesse difuso ou coletivo.  
IV – Na modernização administrativa do PROCON;  
V – No financiamento de projetos relacionados com os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo (art. 
30, Dec. n.º 2.181/90);  
VI – No custeio de pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo municipal elaborado por profissional de notória 
especialização ou por instituição sem fins lucrativos incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, ensino 
ou desenvolvimento institucional;  
VII – No custeio da participação de representantes do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – SMDC em 
reuniões, encontros e congressos relacionados à proteção e defesa do consumidor, e ainda investimentos em 
materiais educativos e de orientação ao consumidor; 
VIII – Na realização de atividades, aquisição e realização de obras, bens e serviços que, venham a ser realizados 
com o objetivo de atender à coletividade, seja no âmbito consumerista ou de interesses coletivos da comunidade. 
  
§ 2º - Na hipótese do inciso III deste artigo, deverá o CONDECON considerar a existência de fontes alternativas para 
custeio da perícia, a sua relevância, a sua urgência e as evidências de sua necessidade.  
 
Art. 14 - Constituem recursos do Fundo o produto da arrecadação: 
 
I - das condenações judiciais de que tratam os artigos 11 e 13 da lei 7.347 de 24 de julho de 1985;  
II - Dos valores destinados ao município em virtude da aplicação da multa prevista no art. 56, inciso I e no art. 57 e 
seu Parágrafo Único da Lei nº 8.078/90, assim como daquela cominada por descumprimento de obrigação contraída 
em termo de ajustamento de conduta; 
III - As transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas ou privadas;  
IV - Os rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais 
pertinentes;  
V - As doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras;  
VI - Outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo. 
 
Art. 15 - As receitas descritas no artigo anterior serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta 
e mantida em estabelecimento oficial de crédito, à disposição do CONDECON. 
 
§1º - As empresas infratoras comunicarão no prazo de 10 (dez) dias, ao CONDECON os depósitos realizados a 
crédito do Fundo, com especificação da origem.  
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§ 2º - Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo em operações ativas, de modo a 
preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda.  
 
§ 3º - O saldo credor do Fundo, apurado em balanço no término de cada exercício financeiro, será transferido para o 
exercício seguinte, a seu crédito.  
 
§ 4º - O Presidente do CONDECON é obrigado a publicar mensalmente os demonstrativos de receitas e despesas 
gravadas nos recursos do Fundo, repassando cópia aos demais conselheiros, na primeira reunião subseqüente.  
 
Art. 16 - O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor reunir-se-á ordinariamente em sua sede, no 
seu Município, podendo reunir-se extraordinariamente em qualquer ponto do território estadual. 
 

CAPITULO V 
DA MACRO-REGIÃO 

 
Art. 17 - O Poder Executivo municipal poderá propor a celebração de consórcios públicos ou convênios de 
cooperação com outros municípios, visando estabelecer mecanismos de gestão associada e atuação em conjunto 
para a implementação de macro-regiões de proteção e defesa do consumidor, nos termos da Lei 11.107 de 06 de 
abril de 2005. 
  
Art. 18 - O protocolo de intenções que anteceder à contratação de consórcios públicos de defesa do consumidor 
definirá o local de sua sede, que poderá ser estabelecida em quaisquer dos municípios consorciados, bem como a 
sua denominação obrigatória de PROCON REGIONAL, com competência para atuar em toda a extensão territorial 
dos entes consorciados. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

  
Art. 19 - A Prefeitura Municipal prestará apoio administrativo e fornecerá os recursos humanos e materiais ao 
CONDECON e ao FMDC, que serão administrados por uma secretaria executiva.  
 
Art. 20 - No desempenho de suas funções, os órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor poderão 
manter convênios de cooperação técnica entre si e com outros órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor, no âmbito de suas respectivas competências e observado o disposto no art. 105 da Lei 
8.078/90. 
 
Parágrafo único - O Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor integra o Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor, podendo estabelecer convênios para o desenvolvimento de ações e programas 
de defesa do consumidor com o órgão e coordenador estadual.  
 
Art. 21 - Consideram-se colaboradores do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor as universidades públicas ou 
privadas, que desenvolvam estudos e pesquisas relacionadas ao mercado de consumo.  
 
Parágrafo único - Entidades, autoridades, cientistas e técnicos poderão ser convidados a colaborar em estudos ou 
participar de comissões instituídas pelos órgãos de proteção ao consumidor.  
 
Art. 22 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do 
Município.  
 
Art. 23 - O Poder Executivo municipal aprovará, mediante decreto, o Regimento Interno do PROCON municipal, 
definindo a sua subdivisão administrativa e dispondo sobre as competências e atribuições específicas das unidades e 
cargos.  
 
Art. 24 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Riversul, aos 18 de março de 2021. 

 
 

JOSÉ GUILHERME GOMES 
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Prefeito Municipal 
 

Publicada e registrada na secretaria desta Prefeitura na data supra. 
 
Fernando Marçal Moreno 
Diretor de Administração 

 
LEI Nº 1.730/2021, de 18 de março de 2021   
 

“Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a 
finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; 
medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde”.  

 
JOSÉ GUILHERME GOMES, Prefeito do Município de Riversul, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica ratificado, nos termos da lei federal nº 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador nº 6.017/2007, 
o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando 
precipuamente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de 
interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. 
 
Art. 2º - O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. 
 
Art. 3º - O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica. 
 
Art. 4º - Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do Art.8º da Lei 
Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade. 
 
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Prefeitura Municipal de Riversul, aos 18 de março de 2021. 
 
 

JOSÉ GUILHERME GOMES 
Prefeito Municipal 

 
Publicada e registrada na secretaria desta Prefeitura na data supra. 
 
Fernando Marçal Moreno 
Diretor de Administração 
 

 
DECRETO Nº 388/2021, de 18 de março de 2021. 
 

“Determina o cumprimento de normas e medidas advindos da situação de emergência 
no âmbito do Município de Riversul, com a medida de “LOCKDOWN”, no combate e 
prevenção da proliferação e contágio do COVID -19, e dá outras providências” 

 
JOSÉ GUILHERME GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIVERSUL, Estado de São Paulo, nos termos do 
inciso VI do artigo 59 da Lei Orgânica do Município e no exercício das suas atribuições e; 
 
Considerando que a Saúde é Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do Art. 196 da Constituição Federal; 
 
Considerando as normas estaduais relacionadas à situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo do 
Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, e à quarentena declarada 

DECRETO 
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pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que foi estendida até 09 de abril de 2021, pelo Decreto 
Estadual nº 65.545, de 03 de março de 2021 e ainda a atual classificação do território do Estado de São Paulo, em 
sua íntegra, na fase vermelha, excepcionalmente, dos dias 06 a 30 de março de 2021; 
 
Considerando o ―Plano São Paulo‖, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas 
de enfrentamento à pandemia decorrentes da COVID-19, baseadas na ciência e na saúde; 
 
Considerando o atual balanço do ―Plano São Paulo‖ divulgado pelo Governo do Estado no dia 11 de março de 2021, 
com base no número de casos e óbitos, taxa de ocupação de leitos e outros critérios sanitários e epidemiológicos, e 
a necessidade de se tomar medidas mais restritivas para a contenção da disseminação do coronavírus (COVID-19) 
pelo período de 15 (quinze) dias a contar do dia 15 de março de 2021, bem como a alta nos números de infectados 
em nosso município; 
 
Considerando o necessário suporte e endurecimento das normas do Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 
2021, bem como o Anexo I, que trata das medidas emergenciais, com fundamento no Artigo 6º do Decreto Estadual 
nº 64.994, de 28 de maio de 2020; 
 
Considerando ainda a necessidade de avaliação periódica das normas municipais relativas ao estado de 
calamidade pública e as ações de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrentes da 
epidemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), atualmente disciplinadas pelo Decreto Municipal nº 387, de 12 de 
março de 2021; 
 
Considerando que cabe ao Município, a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde 
pública em seu território, com o poder-dever de fazer uso de seu poder de polícia para fins de coibir, no interesse da 
coletividade, da saúde pública e da salubridade pública, as atividades, condutas e ações que possam contribuir na 
disseminação do coronavírus; 
 
Considerando o número de leitos ambulatoriais insuficientes para pacientes diagnosticados com COVID-19 no 
município e em nossa região; 
 
Considerando que não há leitos de UTI para pacientes diagnosticados com COVID-19 no Município; 
 
Considerando a alta taxa de ocupação, senão a falta de leitos de UTI para pacientes diagnosticados com COVID-19 
na região; 
 
Considerando a necessidade de conter a disseminação da COV1D-19, de garantir o adequado funcionamento dos 
serviços de saúde e de preservar a saúde pública; 
 
DECRETA: 
Art. 1° - Fica implantado no Município de Riversul, a partir das 19h00min do dia 19/03/2021 até as 05h00min do dia 
22/03/2021 e das 00h00min do dia 26/03/2021 até as 05h00min do dia 29/03/2021 o sistema "LOCKDOWN" com as 
determinações, orientações, sanções e demais esclarecimentos nos artigos a seguir. 
 
§ 1º - Fica estabelecido, no âmbito do Município de Riversul, as medidas para enfrentamento da emergência em 
saúde pública, em decorrência da pandemia coronavírus – COVID -19, com os objetivos estratégicos a seguir. 
 
§ 2º - As disposições aqui tratadas são complementares aos instrumentos já publicados a respeito das medidas 
adotadas para o combate e prevenção à COVID-19. 
 
Art. 2° - Fica autorizado o funcionamento interno, COM AS PORTAS FECHADAS dos Supermercados/Mercearias e 
Congêneres e de Empresas de Produtos Agropecuário e Veterinários no  dia 20/03/2021 (sábado) e 26/03/2021 
(sexta-feira) e 27/03/2021 (sábado) nos horários das 08h00min às 18h00min, para fins de entregas de encomendas 
apenas na modalidade "delivery", permanecendo fechados nos domingos dias 21 e 28 de março de 2021. 
 
§ 1º - Os proprietários dos Supermercados/Mercearias e Congêneres e de Empresas de Produtos Agropecuários e 
Veterinários ficam responsáveis pela disponibilização de álcool em gel e por evitar a aglomeração entre seus 
colaboradores no interior dos mesmos. 
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§ 2° - Fica expressamente proibido no período do sistema "LOCKDOWN" os atendimentos de convênio de 
recebimentos e pagamentos de boletos. 
 
§ 3° - Fica proibido aos estabelecimentos mencionados neste artigo, a venda direta e na porta do 
estabelecimento, reforçando neste dispositivo, que as entregas serão somente por "delivery", no chamado através 
de telefone fixo e/ou aplicativos de mensagens. 
 
Art. 3° - Fica autorizado o funcionamento interno, COM AS PORTAS FECHADAS, das Farmácias, no período do 
sistema "LOCKDOWN", respeitando-se, o sistema de plantão. 
 
§ 1° - Fica expressamente proibido no período do sistema "LOCKDOWN" os atendimentos de convênio de 
recebimentos e pagamentos de boletos. 
 
Art. 4º - Os estabelecimentos de distribuição e fornecimento de Combustíveis ficam autorizados a abertura e 
funcionamento apenas das bombas de distribuição e venda de Gasolina, Etanol e Óleo Diesel, nos horários das 
08h00min às 18h00min. 
 
Art. 5º - Nas Agências Bancárias fica autorizado somente o funcionamento dos Caixas Eletrônicos, desde que haja 
disponibilização de álcool em gel. 
 
Art. 6º - Fica autorizado o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, a Farmácia Municipal, o Serviço de 
Transporte da Saúde e o serviço de Urgência e Emergência. 
 
Art. 7° - Fica autorizado o funcionamento dos Serviços de Empresas Funerárias. 
 
Art. 8° - Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO o funcionamento no âmbito do Município, no período do sistema 
"LOCKDOWN", de: 
 
a) Distribuição e Comércio de Bebidas; 
b) Lojas de conveniências; 
c) Lojas de produtos de materiais de construção e elétricos; 
d) Lojas de vestuários, calçados em geral, moveis e utensílios; 
e) Bares, Lanchonetes, Padarias, Restaurantes e Similares; 
f) Academias; 
g) Indústria em Geral (alimentos, vestuários e etc); 
h) Escritórios em Geral; 
i) Revendedores de Automóveis e similares; 
j) Borracharias, Oficinas Mecânicas em Geral, permitido apenas o funcionamento para atendimento emergencial à 
Órgãos Públicos; 
k) Estabelecimentos bancários, Lotéricas, Agências da Empresa de Correios e Telégrafos e similares; 
I) Barbearias, Salões, Clinicas de Estética e Similares; 
m) Igrejas em Geral. 
 
§1° - Fica ainda proibido os serviços de "delivery" no período do sistema "LOCKDOWN" para os restaurantes, 
lanchonetes, trailers, distribuidores de assados, pizzarias, carrinhos de lanches. 
 
§ 2º - Fica ainda proibido a realização de Feira Livre. 
 
§ 3º - Fica também proibido a operação intermunicipal do serviço de taxi, inclusive na realização de ―taxi lotação‖, 
salvo, mediante autorização do Departamento Municipal da Saúde ou do Setor de Fiscalização, em caso de extrema 
necessidade, no período do ―caput‖ do Art. 1º. 
 
Inc. I – O descumprimento do estabelecido no § 3º, ocasionará cassação do cadastro, licença de funcionamento do 
estabelecimento e do certificado de vistoria; e 
 
Art. 9° - Fica PROIBIDO a circulação de pessoas sem o uso de máscaras em espaços abertos e/ou fechados em 
ruas, praças, parques, bancos, estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços essenciais e não 
essenciais, nos veículos com lotação além do motorista, taxis e terminais rodoviários. 
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Art. 10 - Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO o consumo de bebidas alcoólicas em quaisquer locais públicos, vias 
públicas, logradouros e praças, bem como, em estabelecimentos privados. 
 
Art. 11 - Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO a realização de festas, confraternizações e similares nos ambientes 
particulares, com aglomerações além dos entes familiares. 
 
Art. 12° Fica determinado ainda no período do sistema de "LOCKDOWN", a aplicação de infrações sanitárias, sem 
prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, e serão punidas, alternativa ou cumulativas, com as 
seguintes penalidades, conforme prevê o art. 112 da Lei n° 10.083 de 23.09.1998 para as atividades: 
 
I — advertência; 
II — prestação de serviços a comunidade; 
III — multa de 10 (dez) a 10.000 (dez mil) vezes o valor nominal da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) 
vigente; 
IV — apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
V — interdição de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
VI — inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes; 
VII— suspensão de vendas de produto; 
VIII — suspensão de fabricação de produto; 
IX — interdição parcial ou total do estabelecimento, seções, dependências e veículos; 
X — proibição de propaganda; 
XI — cancelamento de autorização para funcionamento de empresa; 
XII — cancelamento do cadastro, licença de funcionamento do estabelecimento e do certificado de vistoria; e 
XIII — intervenção. 
 
Art. 13 - Fica DISCIPLINADO e REFORÇADO abaixo, que fica vigente no Municipio de Riversul, dos dias 17 e 18 de 
março de 2021; dos dias 22 a 25 de março de 2021; e dos dias 29 e 30 de março de 2021, o inteiro teor do Decreto 
Municipal nº 387, de 12 de março de 2021, com as medidas restritivas impostas pelo Plano São Paulo, da fase 
vermelha – fase emergencial, instituídas pelo Decreto de nº 65.563, de 11 de março de 2021, no período de 15 de 
março de 2021 (segunda-feira) a 30 de março de 2021 (terça-feira). 
 
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir da 19h00min do dia 19 
de março de 2021. 
 
Prefeitura Municipal de Riversul, aos 18 de março de 2021. 

 
 
 

JOSÉ GUILHERME GOMES 
Prefeito Municipal 

 
Publicada e registrada na Secretaria desta Prefeitura em data supra. 
 
Fernando Marçal Moreno 
Diretor de Administração 
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