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ATOS OFICIAIS
RESOLUÇÃO Nº 1/2018
DISPÕE SOBRE A
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
PARA DISPONIBILIZAÇÃO E
PREENCHIMENTO DE
VAGAS NOS CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL DO
MUNICÍPIO PARA O ANO
LETIVO DE 2018 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Secretária de Educação, Cultura e Esportes do Município de
Iperó/SP, no uso de suas atribuições legais, expede a presente Resolução com a finalidade de disponibilizar inscrições para o preenchimento de
vagas nos Centros de Educação Infantil (CEI’s) do município; e
CONSIDERANDO a necessidade de planejar e organizar a
oferta de vagas nos Centros de
Educação Infantil (CEI’s) - Creche, de forma a garantir os direitos das crianças;
CONSIDERANDO a necessidade de tornar público e acessível aos munícipes os critérios
para disponibilização e preenchimento de vagas, bem como
de melhorar e tornar mais eficaz o atendimento aos munícipes;
RESOLVE
Art. 1º. Os pais e/ou responsáveis legais de crianças de 4
meses a 3 anos e 11 meses que
tenham interesse em se inscrever para obter atendimento nos
Centros de Educação Infantil –
CEI’s (Creches) deverão realizar
inscrição nos seguintes locais:

segunda à sexta-feira, das 9h
às 11h30m e das 13h30m às
16h.
§1º. As inscrições terão validade para o ano letivo de 2017.
§2º. Os pais e/ou responsáveis
que não efetivarem a inscrição
no período constante do artigo 2º poderão realizar o pedido entre os dias 1 a 7 dos
meses de MARÇO até NOVEMBRO, de segunda à sexta-feira, das 9h às 11h30m e
das 13h30m às 16h.
§3º. Nos mês de DEZEMBRO
não serão efetivadas inscrições.
§4º. Casos excepcionais serão
avaliados pela Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes
em conjunto com as Secretarias de Governo e Planejamento
e Desenvolvimento.
Art. 3º. As inscrições serão realizadas conforme a faixa etária das crianças seguindo a seguinte divisão:
I - Berçário I - De 4 meses a 1
ano;
II - Berçário II - De 1 ano até 1
ano e 11 meses;
III - Maternal I - De 2 anos até
2 anos e 11 meses; e
IV - Maternal II - De 3 anos até
3 anos e 11 meses

Parágrafo único. O pedido de
inscrição somente poderá ser
formulado pelos pais ou responsáveis legais com a apresentação da documentação de
guarda, se for o caso.

Art. 4º. No ato da inscrição, o
pai e/ou responsável legal deverá apresentar o formulário
constante do anexo I devidamente preenchido, com cópia
dos seguintes documentos:
I - Certidão de nascimento da
criança;
II - Cédula de identidade do pais
e/ou responsável legal;
III - Comprovante de residência atualizado;
IV - Informação sobre telefones de contato, indicação de
duas opções de CEI’s e sobre o
interesse em matrícula para
período integral ou parcial;
V - Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) ou declaração do empregador com firma reconhecida e contendo horário de trabalho; e
VI - Termo de responsabilidade, conforme anexo II.

Art. 2º. As inscrições estarão
abertas no período de 22 a
31 de janeiro de 2018, de

§1º. Não serão recebidas inscrições sem a apresentação de
toda documentação constan-

I - Na sede da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
localizada na Rua Luiz Rossi, nº
107, Jardim Irene;
II - No Centro de Educação Infantil “Almirante Schieck”, localizada na Avenida Cecy, nº
41, George Oetterer.

te do artigo 4º.
§2º. No ato da inscrição os responsáveis legais deverão trazer
a via original dos documentos
para conferência.
§3º. Caso as CEI’s indicadas
pelo responsável legal no ato
da inscrição, conforme previsto no inciso IV, não tenham
vaga disponível no momento
em que a criança tiver a vaga
disponibilizada será oferecida
vaga em outra unidade.
§4º. O pai e/ou responsável legal deverá manter os dados
cadastrais atualizados e proceder as alterações que forem
necessárias nos mesmos locais
de inscrição constantes do artigo 1º desta Resolução.
Art. 5º. O preenchimento das
vagas será realizado conforme
a ordem cronológica e respeitados rigorosamente o número do protocolo da inscrição.
Art. 6º. Os inscritos terão as
vagas disponibilizadas para o
ano letivo de 2017 que terá
início em fevereiro, conforme
disponibilidade de vagas e ordem de inscrição.
Art. 7º. Os pais e/ou responsáveis legais que já tiverem efetivado inscrição e que aguardam a disponibilização de vagas deverão atualizar os dados
cadastrados, apresentando os
documentos constates do artigo 4º, no período de 22 até
31 de janeiro de 2018, em
especial, no que se refere a faixa etária da criança.
Parágrafo único. Caso o pai
ou responsável legal não realize a atualização constante do
artigo 6º não integrará a nova
listagem e deverá se inscrever
nos períodos constantes no artigo 2º e §2º.
Art. 8º. No ato da matrícula,
os pais e/ou responsáveis legais
deverão preencher formulário
específico, constando dados e
informações pessoais para entrega no Centro de Educação
Infantil com uma foto 3X4 da
criança e cópias, acompanhadas dos respectivos originais,
dos seguintes documentos:
I - Certidão de nascimento da
criança;

II - Comprovante de residência
atualizado;
III - Carteira de Vacinação atualizada;
IV - Cartão do SUS da criança;
V - CPF e RG ou documento
oficial com foto dos pais e/ou
responsáveis legais;
VI - Comprovante judicial de
guarda, se for o caso;
VII - Informações de saúde que
forem pertinentes.
Art. 9º. O não comparecimento dos pais e/ou responsáveis
legais para a efetivação da
matrícula no CEI, no prazo de
2 (dois) dias úteis, após a convocação, ensejará na desclassificação do candidato e no
chamamento dos pais e/ou responsáveis legais do próximo
candidato classificado.
Art. 10. Havendo interesse os
pais e/ou responsáveis legais
poderão solicitar transferência

de crianças regularmente matriculadas nos CEI’s da rede
municipal de ensino após decorridos 6 (seis) meses da efetiva matrícula ou por meio de
permuta.
Art. 11. As dúvidas sobre a presente Resolução poderão ser
sanadas com a equipe do Departamento de Educação Infantil na sede da Secretaria de Educação Cultura e Esportes e/ou
na Subprefeitura.
Art. 12. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, 19 de
janeiro de 2018.
Andreia Aparecida Arato
Rocha Camargo
Secretária de Educação,
Cultura e Esportes
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PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

meio de subvenção por meio
de legislação municipal.

Portaria Nº 012/2018 Nomeia a Sr.ª Giane Souza, RG:
50.086.024-5
(Assessor
Parlamentar) referência “D”,
concede uma cesta básica ou
um crédito alimentação com
entrega mensal e lota no
Gabinete do Vereador Joel
Francisco de Almeida.

Com a aprovação da Lei Federal nº 13.019/2014 foi fixado
um novo regime jurídico de
parcerias voluntárias, com ou
sem transferência de recursos
financeiros, entre a administração pública e organizações da
sociedade civil, em regime de
mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público.

Portaria Nº 013/2018 –
Concede férias a funcionária
Gecilda Eugenia de Oliveira
Pinto, RG: 19.937.551-3
(Recepcionista), referência
“C”, no período de 01/02/
2018 a 02/03/2018.
Portaria Nº 014/2018 –
Concede férias a funcionária
Eneide Regina Proença, RG:
9.270.782-8
(Contador
Tesoureiro) referência “J”, no
período de 07/02/2018 a 16/
02/2018.
Portarias n.ºS 012/2018 a 014/
2018- Publicadas e registradas
nesta secretaria em 19 de
janeiro de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
PROCESSO Nº 1/2018
TERMO DE FOMENTO SUBVENÇÃO SOCIAL
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE IPERÓ - LEI 13.019/2014.
Parceiro: APAE - Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iperó/SP, CNPJ sob o
nº. 03.631.196/0001-00.
Objeto: Subvenção social,
conforme meta estabelecida
no Plano de Trabalho anexo.
Vigência: 12 (doze) meses
Início: 01/01/2018
Término: 31/12/2018
Valor Global: R$ 410.000,00
(quatrocentos e dez mil reais),
conforme cronograma físico
financeiro/2018.
JUSTIFICATIVA
O Município de Iperó, por interveniência da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes possui parceria com a
APAE - Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de
Iperó/SP visando a prestação de
serviços aos alunos excepcionais do município há anos por

Citada legislação passou a ser
aplicada aos municípios em 1º
de janeiro de 2017 e fixou uma
série de critérios para a formalização de ajustes, dentre eles,
a regra geral de chamamento
público.
Entretanto, para determinadas
situações, a legislação estabeleceu exceções como no caso
dos autos ora em apreço.
Previu o art. 31 da Lei Federal
nº 13.019/2014:

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público
na hipótese de inviabilidade de
competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do
objeto da parceria ou se as
metas somente puderem ser
atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
(...)
II - a parceria decorrer de transferência para organização da
sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja
identificada expressamente a
entidade beneficiária, inclusive
quando se tratar da subvenção
prevista no inciso I do § 3odo
art. 12 da Lei no 4.320, de 17
de março de 1964.
Nesse passo, considerando que
a proposta apresentada pela
entidade no Plano de Trabalho
contemplará a continuidade no
atendimento dos serviços dispensados aos alunos excepcionais do município, bem como,
que até o presente momento,
a APAE cumpriu satisfatoriamente e com grande zelo às
necessidades de desenvolvimento educativo dos alunos
por ela atendidos, não nos parece haver óbice a manutenção
da subvenção neste exercício
(2018).
Isso porque, o Plano de Trabalho apresentado é condizente
com os objetivos pretendidos
para as políticas públicas neste
segmento e que atende aos
anseios desta Secretaria e do
Município.
Ademais, da análise da legisla-

ção, inexiste óbice a concessão
pretendida.
Frise-se, por oportuno, que a
entidade também informou
que, se formalizada a parceria
neste exercício, terá condições
de melhorar o atendimento aos
alunos já atendidos e melhor
administrar as atividades realizadas em prol desse segmento.

Ante o exposto, demonstra-se
a justificativa ser válida, idônea
e de interesse público, consequentemente, permitindo a
celebração de Termo de Fomento com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iperó/SP, mediante inexigibilidade de chamamento público, com fundamento no inciso II e caput do

art. 31 da Lei Federal nº
13.019/2014 e, desde que,
observados os requisitos do art.
35.
Iperó, 18 de janeiro de 2018.
Andreia Aparecida Arato
Rocha Camargo
Secretária da Educação,
Cultura e Esportes
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Prefeitura realiza obras
na rua Olímpio Pavon

NO ÚLTIMO dia 15, a Prefeitura de Iperó iniciou as obras
na rua Olímpio Pavon, que levarão melhorias ao bairro Carijó. Com custo de R$ 146,5
mil, as benfeitorias eram uma
demanda antiga dos moradores e envolvem a drenagem de
águas pluviais, a instalação de
guias e sarjetas e a pavimentação asfáltica. De acordo com
o cronograma, a previsão é que
as obras sejam concluídas em
até 60 dias.

“Além do bairro Carijó, está
em fase final o recapeamento
da avenida Carlos Oetterer, em
George Oetterer, e seguem em
andamento as obras de ampliação do velório municipal, que
também terá o estacionamento pavimentado. Serão pavimentadas ainda as ruas Luiz da
Silva Modesto e acesso ao bairro Bela Vista, Maria Nucci, Gertrudes Maria Fragoso Leite e
retomaremos as obras de pavimentação no bairro Vileta.

CEI’s iniciam período
de inscrições
Estamos realizando
melhorias em todo o
município e continuaremos com esse trabalho forte ao longo do
ano, em benefício de
toda a população”,
ressaltou o prefeito.
Os recursos para as
obras no bairro Carijó
e rua Luiz da Silva Modesto foram obtidos
com emendas do deputado federal Samuel
Moreira, atual secretário Chefe da Casa Civil
do Estado de São Paulo. Para as obras na
avenida Carlos Oetterer os recursos foram obtidos com
emenda do deputado federal
Vitor Lippi. Para as ruas Maria
Nucci e Gertrudes Maria Fragoso Leite os recursos foram obtidos com emenda da deputada estadual Maria Lúcia Amary. Já as obras no bairro Vileta
fazem parte de um convênio
entre a Prefeitura e o Governo
do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Programa
Casa Paulista.

OPORTUNIDADE

A PARTIR desta quinta (25)
estarão abertas as inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018. O objetivo é a formação de cadastro
de reserva para vagas de professores de Educação Básica
das unidades educacionais e
projetos educacionais de Iperó, em escala de substituição.
São os seguintes cargos tem-

PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR DE
ENSINO
FUNDAMENTAL I
PROFESSOR DE
ENSINO
FUNDAMENTAL II - ARTES
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHAREL
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - GEOGRAFIA

Berçário II - de 1 ano até 1 ano
e 11 meses;
Maternal I - de 2 anos até 2
anos e 11 meses;
Maternal II - de 3 anos até 3
anos e 11 meses
Para realizar a inscrição, devem
ser apresentados comprovante de residência atual, RG do
responsável, certidão de nascimento da criança, carteira de
vacina, declaração do trabalho
com firma reconhecida ou cópia da carteira de trabalho (ser
for registrado). Entre março e
novembro as inscrições serão
realizadas no período de 1 a 7
de cada mês. Não haverá inscrições em dezembro.

INFORMÁTICA

Prefeitura abre inscrições
para processo seletivo
porários:

SEGUE ATÉ o próximo dia
31 o prazo de inscrições para
as vagas nos Centros de Educação Infantil (CEI) de Iperó. No
Centro o atendimento é feito
na Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes (Polo Cultural - Rua Luiz Rossi,107 - Jardim Irene). Em George Oetterer o atendimento é feito no
CEI “Almirante Schieck (Avenida Cecy Monteiro Oetterer,
41).
Sempre das 9h às 11h30 e das
13h30 às 16h, de segunda a
sexta-feira. Faixas etárias atendidas:
Berçário I - de 4 meses até 1
ano;

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTORIA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - INGLÊS
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - MATEMÁTICA
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS
As inscrições serão realizadas
pela internet através do site
www.sigmaassessoria.com.br.
O prazo segue até o dia 4 de
fevereiro. O candidato que se
inscrever para mais de uma
oportunidade deverá optar por
apenas uma das provas em
caso de coincidência de horários.
O valor da inscrição é de R$
33,00 e poderá ser pago até o
dia 5 de fevereiro. A prova objetiva está prevista para o dia
18 de fevereiro e será realizada em horário e local que ainda serão divulgados.

“Espaço Digital” está
com inscrições abertas

O PROJETO “Espaço Digital”, que oferece aulas de informática gratuitamente à população, está com inscrições
abertas para os cursos básico
e intermediário de informática.
As inscrições podem ser feitas
até 19 de fevereiro. Os interessados devem retirar a ficha na

recepção da Secretaria de Educação, Culturas e
Esportes, que
fica no Polo Cultural, e devolver
preenchida junto
com uma cópia
do RG e do comprovante de endereço.
As aulas começam em 26 de
fevereiro. São 15
horas em cada
módulo, abordando as funções
do sistema Windows, utilização
do navegador para internet e
uso das ferramentas do pacote Office. A idade inicial para
participar é de 14 anos.
Mais informações: 3266-2324
(Secretaria de Educação, Cultura e Esportes)

