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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CITAÇÃO
(PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 005/2019/CPSAD)
O Presidente da Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar, conforme nomeado por meio da Portaria nº
79, de 12 de fevereiro de 2019, nos autos
do Processo Administrativo Disciplinar nº
005/2019, instaurado pela Portaria nº 216,
de 12 de agosto de 2019, publicada no Jornal oficial do Município nº 670, em 30 de
agosto de 2019, em virtude das tentativas
infrutíferas de intimação da servidora e
a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 197
da Lei Municipal nº 19/1992, por meio do
presente edital, INTIMA a Sra. ELIANA DA
CONCEOÇÃO SILVA, ocupante do cargo de
PROFESSORA TÍTULAR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – PORTUGUÊS, lotada na E.M.
“PROFª. ZILMA THIBES DE MELLO”, na condição de averiguada nos autos do referido
processo administrativo disciplinar, para
que apresente DEFESA ESCRITA, no prazo
de até 15 (quinze) dias, contados da publicação deste edital, nos termos do artigo
192 da Lei Municipal nº 19/1992. Caso não
compareça e deixe de apresentar defesa, o
processo correrá à revelia da servidora, conforme preceitua o art. 195 da Lei Municipal
nº 19/1992.
A defesa poderá ser entregue no Paço Municipal, com endereço na Avenida Santa Cruz,
nº 355, no Jardim Santa Cruz, em Iperó-SP,
local em que também permanecerá o processo disponível para consulta e cópia, no
horário normal de expediente. Publique-se.
Iperó, 09 de setembro de 2019.
ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NETO
Presidente da Comissão Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar
DECRETO Nº 1.924, DE 27 DE AGOSTO
DE 2019.
“Institui o Programa de Regularização
Fundiária ‘IPERÓ LEGAL’ no âmbito do
Município e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a existência de núcleos urbanos irregulares no Município
de Iperó-SP, de seus problemas registrais, sociais, urbanísticos e ambientais
decorrentes da falta de regularização
fundiária;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº
13.465, de 11 de julho de 2.017, que
dispõe sobre a regularização fundiária
urbana e rural no âmbito federal, que
favorece as ações do poder público municipal e dos demais entes responsáveis;
CONSIDERANDO a Lei Complementar
Municipal nº 147, de 06 de dezembro

de 2017, alterada pela Lei de Complementar Municipal nº 154, de 8 de novembro de
2018 que “Dispõe sobre a reorganização
administrativa do Poder Executivo e dá outras providências.”;
CONSIDERANDO a premente necessidade
de se normatizar, no âmbito administrativo
municipal, os procedimentos de regularização fundiária de interesse social e específico;
DECRETA
Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de Iperó, mais especificamente junto
as Secretarias de Governo e de Obras, o
Programa Municipal de Regularização Fundiária REURB, nas modalidades de interesse
social (REURB-S) e de interesse específico
(REURB-E) denominado IPERÓ LEGAL.
Art. 2º. O Programa IPERÓ LEGAL que tem
por objetivo planejar, propor diretrizes,
coordenar, monitorar, fiscalizar e auxiliar os
legitimados ou atuar diretamente nas ações
de regularização fundiária dos núcleos urbanos, núcleos urbanos informais e núcleos
urbano informais consolidados, de modo a
garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais
da propriedade urbana e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, em
articulação com as demais secretarias, bem
como, proceder análise técnica, urbanística,
fundiária e ambiental dos processos administrativos de regularização fundiária.
Art. 3º. Para fins deste decreto, consideram-se:
I - Regularização Fundiária de Interesse
Social (REURB-S) - Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais
ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados por
ato do Poder Executivo Municipal;
II - Regularização Fundiária de Interesse
Específico (REURB-E) - Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese que trata o inciso I deste
artigo.
Art. 4º. As regularizações REURB-S e REURB-E serão objeto de processo administrativo
próprio, de iniciativa de qualquer legitimado
a requerê-la, ou, instaurado de oficio pela
própria municipalidade, no qual serão reunidos todos os documentos pertinentesao
núcleo, conforme descritos na Lei Federal
n.º 13.465, de 11 de julho de 2.017 regulamentada pelo Decreto Federal n.º 9.310, de
15 de março de 2.018, alterado pelo Decreto n.º 9.597, de 04 de dezembro de 2.018.
§1º. Consideram-se legitimados para requerer a abertura do processo administrativo de
regularização fundiária, conforme disposto
na Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de
2.017:
I - União, Estado e o Município, diretamente
ou por meio de entidades da administração
pública indireta;
II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de
cooperativas habitacionais, associações de
moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis

que tenham por finalidade atividades nas áreas
de desenvolvimento urbano ou regularização
fundiária urbana;
III - os proprietários de imóveis ou de terrenos,
loteadores ou incorporadores;
IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e
V - o Ministério Público.
§2º. Em havendo a preexistência de diversos expedientes a tratarem da mesma área, todos serão apensados ao processo administrativo mais
antigo.
§3º. O disposto nesse decreto aplica-se aos processos de regularização iniciados anteriormente
a sua publicação.
§4º. Nenhuma área será objeto de regularização
fundiária sem a instauração do respectivo processo administrativo.
Art. 5º. Após a instauração do processo administrativo, mediante decisão do Prefeito Municipal, os processos administrativos de regularização fundiária serão autuados pela Secretaria de
Governo e tramitarão na Secretaria de Obras,
com apoio das demais Secretárias Municipais e
órgãos da Administração Direta e Indireta, em
especial, com apoio da Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo, por meio da divisão de
meio ambiente.
Art. 6º. A análise, elaboração e aprovação do
projeto urbanístico de regularização fundiária
REURB-S ou REURB-E, caberá a Secretaria de
Obras e a aprovação ambiental caberá a Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo, por meio
da divisão de meio ambiente
§1º. Quando tratar-se de REURB-S ou REURB-E cuja responsabilidade pela regularização seja
do Município firmada em processo judicial (com
sentença judicial transitada em julgado) ou em
razão deacordo firmado com o Ministério Público, a elaboração do projeto urbanístico que previsto no caput deste artigo será de competência
do Município, via Secretaria de Obras, por meio
dos profissionais legalmente habilitados, por
terceiros contratados, ou através de convênios,
respeitando-se os trâmites legais.
§2º. Quando tratar-se de REURB-S e REURB-E
não elencados nas hipóteses do parágrafo anterior, a elaboração do projeto urbanístico será
obrigação dos responsáveis pela regularização
fundiária (beneficiários ou requerentes privados).
§3º. A aprovação e análise do projeto ambiental
e do estudo técnico ambiental, mencionado no
caput deste artigo, caberá a Secretaria de Obras,
por meio do profissional técnico capacitado para
função e/ou pelo Secretário de Obras.
§4º. A aprovação do projeto urbanístico de regularização e análise não poderá ser procedida
pelo mesmo o servidor que realizou o projeto
urbanístico.
§5º. A aprovação do projeto urbanístico obedecerá ao disposto na Lei Federal n.º 13.465, de 11
de julho de 2.017 regulamentado pelo Decreto
Federal n.º 9.310, de 15 de março de 2.018, alterado pelo Decreto n.º 9.597, de 04 de dezembro de 2018.
Art. 7º. Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em
área de preservação permanente ou em área de
conservação de uso sustentável ou de proteção
de mananciais definidas pela União, Estados ou
Municípios, será obrigatória a apresentação do
estudo técnico ambiental.
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§1º. Os estudos previstos no caput deste artigo deverão
justificar as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive, por meio
de compensações ambientais quando for o caso, e/ou
proposta de soluções para questões ambientais, quando for o caso, nos moldes da Lei Federal n.º 13.465,
de 11 de julho de 2.017 regulamentado pelo Decreto
Federal n.º 9.310, de 15 de março de 2.018, alterado
pelo Decreto n.º 9.597, de 4 de dezembro de 2018:
§2º. Quando tratar-se de REURB-S ou REURB-E cuja
responsabilidade pela regularização seja do Município
firmada em processo judicial (com sentença judicial
transitada em julgado) ou em razão de acordo firmado com o Ministério Público, a elaboração do estudo
técnico ambiental que se refere no caput será de competência do Município, via Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo, por meio dos profissionais legalmente habilitados, por terceiros contratados, ou através de convênios, respeitando-se os trâmites legais.
§3º. Quando tratar-se de REURB-S e REURB-E não elencados nas hipóteses acima a elaboração do estudo técnico ambiental será obrigação dos responsáveis pela
regularização fundiária (beneficiários ou requerentes
privados).
§4º. A aprovação e análise do projeto ambiental e/ou
do estudo técnico ambiental, mencionado no caput
caberá a Secretaria de Meio Rural, Ambiente e Turismo, por meio da divisão de meio ambiente, através do
servidor ocupante do cargo de analista ambiental e,
em sua ausência, por profissional capacitado que poderá ser contratado pela municipalidade, obedecendo-se os trâmites legais.
§5º. A aprovação do projeto ambiental e/ou estudo
técnico ambiental de regularização e análise não poderá ser procedida pelo mesmo o servidor que realizou
projeto ambiental e/ou estudo técnico ambiental.
§6º. A aprovação obedecerá ao disposto na Lei Federal
n.º 13.465, de 11 de julho de 2.017 regulamentado
pelo Decreto Federal n.º 9.310, de 15 de março de
2.018, alterado pelo Decreto n.º 9.597, de 04 de dezembro de 2018.
Art. 8º. Após cumpridas as formalidades legais e os
procedimentos estabelecidos na LeiFederal n.º 13.465,
de 11 de julho de 2.017, regulamentada pelo Decreto
Federal n.º 9.310, de 15 de março de 2.018, alterado
pelo Decreto n.º 9.597, de 04 de dezembro de 2018,
para aprovação da REURB-S ou REURB-E será expedida
pela Secretaria de Obras a CRF - Certidão de Regularização Fundiária - que, quando for o caso, deverá ser
acompanhada da aprovação ambiental estabelecida
no artigo 7º deste decreto.
Art. 9º. Este decreto é aplicado supletivamente a Lei
Federal n.º 13.465, de 11 de julho de 2.017 regulamentado pelo Decreto Federal n.º 9.310, de 15 de
março de 2.018, alterado pelo Decreto n.º 9.597, de
04 de dezembro de 2018.
Art. 10. As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta de verba orçamentária própria.
Art. 11. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 27 DE AGOSTO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 27 de agosto de2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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LEI COMPLEMENTAR Nº 166, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019. Portaria n.º 003/2019 - Publicada e registrada nesta secretaria em 11 de setembro de 2019.
“Dispõe sobre a alteração da denominação, jornada de trabaLuis Fernando Paula Leite
lho, referência e remuneração dos ocupantes de cargos de proPresidente
vimento efetivo constantes da Lei Complementar nº 147, de 6
Benildo Santos Ribeiro
de dezembro de 2.017 e dá outras providências.”.
Vice-Presidente
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó, Estado de São
Edvani de Fátima Azevedo
Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER QUE A C
1.ª Secretário
MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA
Alysson Alessandro de Barros
A SEGUINTE LEI:
2.º Secretário
Art. 1º. Fica alterada a denominação, a carga horária e a referência dos cargos efetivos constantes do Anexo III da Lei Complementar nº 147, de 6 de dezembro de 2.017, conforme segue:
Edital de Resolução para instituir a Comissão Eleitoral da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Iperó
Em cumprimento ao Capítulo VI - Art. 59 do Estatuto
Social da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Iperó é atribuição do atual Presidente da APAE de Iperó editar, com no mínimo 40 (quarenta) dias de antecedência, uma Resolução compondo a Comissão Eleitoral
composta de 3 a 5 pessoas, que preferencialmente estejam na APAE para facilitar os trabalhos.
Os candidatos, seus cônjuges e parentes não podem
compor a comissão eleitoral, sob nenhuma hipótese ou
pretexto. Neste ato institui a Comissão Eleitoral do processo de eleição que acontecerá no dia 01 de Novembro
de 2019, na sede da entidade conforme Edital de Convocação de Assembléia Ordinária para eleição, publicada
no Jornal de Iperó – Órgão Oficial da Prefeitura de Iperó,
edição 671, de 06/09/2019, página 03, onde os membros são:

Art. 2º. O valor do salário base dos servidores ocupantes dos
cargos efetivos relacionados na tabela do art. 1º desta Lei Complementar constantes do Anexo III da Lei Complementar nº 147,
de 6 de dezembro de 2.017 passa a ser de R$ 110,00 (cento e
dez reais) por hora de trabalho.
Parágrafo único. As horas que ultrapassarem a carga horária
prevista no art. 1º desta Lei Complementar e aprovadas pela
Secretaria de Saúde serão remuneradas como serviço extraordinária, na forma da legislação vigente.
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.
Art. 4º. Os demais artigos da Lei Complementar nº 147, de 6 de
dezembro de 2.017 permanecerão inalterados.
Art. 5º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 11 DE SETEMBRO DE 2019.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em 11 de setembro de 2019.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
PORTARIA DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IPERÓ
Portaria Nº 003/19 - Conceder, nos termos do artigo 96 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Iperó, Lei n.º 19/1992, à funcionária Gecilda Eugenia de Oliveira Pinto, RG: 19.937.551-3 (Recepcionista), referência “C-2”,
20 (vinte) dias, em gozo, de licença-prêmio, referente ao quinquênio 2011/2016, considerando como termo inicial a data de
16/09/2019 termo final 05/10/2019, concedendo-se oportunamente o restante dos dias.

ANA CRISTINA DA SILVA, Coordenadora (Funcionária da
Apae) - RG. 37.519.653-3, CPF. 000.328.284-89, Termo
de adesão ao movimento apaeano desde 01/03/2014,
SABRINA MASCARENHAS VIEIRA DA SILVA, Psicóloga (Funcionária da Apae) – RG. 34.335.427-5 CPF.
289.280.358-64, Termo de adesão ao movimento
apaeano desde 01/04/2010,
KELLY CRISTINA TAVANO FOLIM, Primeira Secretaria
(Mãe de aluna) – RG. 21.457.913-x, CPF. 110.483.33876, Termo de adesão ao movimento apaeano desde
02/03/2015,
KEILE GOMES MELILLO, Conselheira Fiscal (Mãe de aluna) – RG. 25.370.801-1, CPF. 274.009.018-85, Termo de
adesão ao movimento apaeano desde 06/02/2012,
DR. EDSON SAULO COVRE – Procurador Geral (Advogado Voluntário – OAB/SP 141.125 - RG. 19.241.207-3
SSP/SP, CPF 076.547.848-71, Termo de adesão ao movimento apaeano desde 02/02/2012,
A) São Competências da Comissão Eleitoral:
. A organização dos trabalhos e fiscalização do processo
eleitoral
. Tem a atribuição de regulamentar o procedimento eleitoral, receber as inscrições das Chapas, homologá-las ou
rejeitá-las se os requisitos estatutários não forem observados, ou seja, operacionalizar o processo de eleição da
Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE.
. Adquirir ou dar continuidade ao livro de registro de
chapas. O livro deve ser numerado, sem rasuras ou páginas em branco. Se for adotada folha impressa, anexá-la
em ordem cronológica.
. Estabelecer prazo que repute adequado para receber
as contribuições atrasadas dos associados (sugestão: 48
horas antes da Assembleia).
. Manter ao alcance de qualquer interessado a relação
de associados aptos a votar (quitação das contribuições
e tempo de associação).
. Não admitir, sob qualquer hipótese ou pretexto, associado com data retroativa.
. Receber o registro das Chapas, conferindo protocolo.
A comissão não pode recusar o protocolo. A análise dos
requisitos para a homologação é feita em fase subsequente.
. Verificar se os requisitos de elegibilidade estão presentes;

. Supervisionar a confecção das cédulas de votação que
devem ser feitas pela secretaria da APAE, numerando-as e
rubricando-as, se for o caso.
O acompanhamento do processo eleitoral da APAE deve ficar a cargo da Comissão Eleitoral que responderá pelos atos
praticados, devendo agir com ética, transparência e respeito
aos direitos das Pessoas com Deficiência.
Pela determinação do art. 58, I, “a inscrição de cada uma
das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da APAE
até 20 dias antes da data da eleição a ser realizada, dentre
as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral”.
Iperó, 13 de Setembro de 2019
Jaime Aparecido de Camargo
Presidente da Apae de Iperó
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EDITAL N° 8/2019
Dispõe sobre o Resultado de recurso fase
Avaliação Psicológica, de divulgação e homologação dos candidatos aptos ao pleito
eleitoral e de convocação da população em
geral para eleição de Escolha dos Conselheiros e Conselheiras Tutelares do município de
Iperó /SP – gestão 2020 – 2024 e dá outras
providências.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal 8.069/90; e
CONSIDERANDO o processo de escolha
para provimento dos cargos de Conselheiros e Conselheiras Tutelares do município de
Iperó, organizado pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e coordenado pela Comissão
Eleitoral designada pelo referido Conselho
em observância as normas da Lei Federal nº
8.069/1990;
CONSIDERANDO os recursos interpostos ao
CMDCA no período compreendido entre 02
a 04 de setembro de 2019 pelos candidatos
considerados não aptos em avaliação psicológica, Anexo I;
CONSIDERANDO, por fim, a aprovação em
todas as etapas deste processo de escolha
dos candidatos listados no Anexo II deste
Edital, bem como, a documentação apresentada pelos candidatos, conforme exigência contida no edital de abertura do referido
processo de escolha.
RESOLVE
DA HOMOLOGAÇÃO FINAL E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
1. Para fins de conhecimento dos interessados e da população em geral, a Comissão
Eleitoral e o CMDCA tornam público o resultado dos recursos interpostos na avaliação psicológica e a relação de homologação dos candidatos aptos a participação do
pleito eleitoral, conforme Anexos I e II deste
Edital.
2. Com a homologação final ficam os candidatos aptos convocados para as demais
etapas do processo de escolha.
DA CONVOCAÇÃO DOS ELEITORES
3. Ficam ainda convocados os eleitores da
cidade de Iperó para participação na eleição
do processo de escolha para provimento
dos 5 (cinco) cargos de Conselheiros Tutelares do Município de Iperó.
DOS ELEITORES
4. Os eleitores de Iperó aptos ao exercício do
voto direto, secreto e facultativo para conselheiro tutelar são aqueles maiores de 16
(dezesseis) anos devidamente inscritos na
Zona Eleitoral sob nº 0369, cujas seções de
votação pertençam à jurisdição do Município de Iperó.
4.1. Cada eleitor poderá votar em até 05
(cinco) candidatos.
4.2. Somente será admitido na sala de votação o eleitor que estiver portando documento de identidade com foto e o título de
eleitor.
4.3. O eleitor poderá votar sem o título de
eleitor desde que apresente o documento
de identidade.
4.3.1. Serão considerados documentos de
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares;
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carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens,
conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais
do Ministério Público; carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei
federal, valham como identidade; carteira
de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto).
4.3.2. Não serão aceitos como documentos
de identidade: certidões de nascimento,
CPF, carteiras de motorista (modelo sem
foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou
danificados.
4.3.3. Não será aceita cópia do documento
de identidade, ainda que autenticada, nem
protocolo do documento.
4.3.4. Por ocasião da realização do pleito,
o eleitor que não apresentar documento
de identidade original, na forma definida
no item 4.3.1 deste Edital, não poderá votar.
4.3.5. Caso o eleitor esteja impossibilitado
de apresentar, no dia da eleição, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido há,
no máximo, 90 (noventa) dias.
DO PLEITO
5. Estão aptos a concorrer às eleições de
Conselheiros Tutelares os candidatos listados no Anexo II deste Edital.
6. A eleição e apuração dos votos serão
realizadas no dia 06 (seis) de outubro
de 2019, das 09 às 16 horas nas Escolas
Municipais “Dona Isaura Jamas Fogaça”,
situada na Rua Costa e Silva, nº 440, no
Jardim Irene e “Marinheiro Mariz Barros”
com endereço na Rua das Bandeiras, nº
10, no bairro George Oeterer.
7. A candidatura ao cargo de Conselheiro
Tutelar é individual, sendo expressamente
vedada a composição de chapas.
8. Para a condução dos trabalhos relativos
ao pleito, o CMDCA requisitará ao Poder
Executivo de Iperó a cessão de servidores
públicos e convidará representantes de
universidades, entidades assistenciais e organizações da sociedade civil, para composição das mesas receptoras e apuradoras.
9. As cédulas de votação serão confeccionadas pelo Município de Iperó, mediante
modelo aprovado pelo CMDCA e pela Comissão Eleitoral, devendo ser rubricadas
por um membro da Comissão Eleitoral,
pelo Presidente da Mesa receptora e por
um Mesário.
10. Nas cabines de votação serão afixadas
listas com a relação de nomes, foto, apelidos e número dos candidatos ao Conselho
Tutelar.
11. O processo eleitoral será realizado por
meio de urnas convencionais, cedidas pela
Justiça Eleitoral / Tribunal Regional Eleitoral.
12. O Presidente do CMDCA, por indicação
da Comissão Eleitoral, nomeará:
12.1. 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 02 (dois) Mesários para compor cada
mesa receptora de votos; e
12.2. 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário e 03 (três) Escrutinadores para compor
a Junta Apuradora de votos.
13. Cada candidato poderá credenciar 01
(um) fiscal e 01 (um) suplente para cada
mesa receptora.

14. Não será permitida a presença de candidatos
junto à mesa de recepção.
DA PROPAGANDA ELEITORAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
15. A campanha dos candidatos a membros do
Conselho Tutelar é permitida somente após a
publicação deste Edital com a lista final dos candidatos habilitados (as) no Processo de Escolha e
será encerrada às 0 horas do dia 05 de outubro
de 2019.
16. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a
responsabilidade dos candidatos, que serão considerados solidários nos excessos praticados por
seus simpatizantes.
17. Serão consideradas condutas vedadas aos
candidatos devidamente habilitados ao Processo
de Escolha do Conselho Tutelar de 2019 e aos
seus prepostos, no que se refere à propaganda:
17.1. Oferecer, prometer ou solicitar dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza;
17.2. Perturbar o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais
acústicos;
17.3. Fazer propaganda por meio de impressos ou
de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda;
17.4. Prejudicar a higiene e a estética urbana ou
desrespeitar posturas municipais ou que impliquem qualquer restrição de direito;
17.5. Caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;
17.6. Fazer propaganda de qualquer natureza,
que for veiculada por meio de pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, faixas
e assemelhados, nos bens cujo uso dependa de
cessão ou permissão do Poder Público, ou que a
ele pertençam, e nos de uso comum (cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada), inclusive postes de iluminação pública e sinalização
de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas
de ônibus e outros equipamentos urbanos;
17.7. Colocar propaganda de qualquer natureza
em árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes
divisórios, mesmo que não lhes causem dano;
17.8. Fazer propaganda mediante outdoors, sujeitando-se a empresa responsável e candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular.
18. Serão consideradas condutas vedadas aos
candidatos devidamente habilitados ao Processo
de Escolha do Conselho Tutelar de 2019 e aos
seus prepostos, no que se refere à campanha para
a escolha:
18.1. Confeccionar, utilizar ou distribuir por comitê, candidato ou com a sua autorização, camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor;
18.2. Realizar showmício e evento assemelhado
para promoção de candidatos, bem como apresentação, remunerada ou não, de artistas com a
finalidade de animar comício ou reunião de campanha;
18.3. Utilizar trios elétricos em campanha, exceto
para a sonorização de anúncio de comícios;
18.4. Usar símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de
governo, empresa pública ou sociedade de economia mista;
18.5. Efetuar qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para a veiculação de propaganda
em bens particulares, cuja cessão deve ser espontânea e gratuita;
18.6. Contratar ou utilizar, ainda que em regime
de voluntariado, de crianças e adolescentes para
distribuição de material de campanha em vias pú-

blicas, residências de eleitores e estabelecimentos comerciais.
18.7. Vinculação político-partidária das candidaturas,
seja através de indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos
políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de
pessoas que, direta ou indiretamente, denotam tal
vinculação.
19. Serão consideradas condutas vedadas aos candidatos devidamente habilitados ao Processo de Escolha do Conselho Tutelar de 2019 e aos seus prepostos, no dia do processo de escolha
19.1. Usar alto-falantes e amplificadores de som ou
promover comício ou carreata;
19.2. Arregimentar eleitor ou fazer propaganda de
boca de urna;
19.3. Até o término do horário de votação, contribuir,
de qualquer forma, para aglomeração de pessoas
portando vestuário padronizado, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização
de veículos;
19.4. Fornecer aos eleitores transporte ou refeições;
19.5. Doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor,
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro de candidatura até o
dia da eleição, inclusive (captação de sufrágio);
19.6. Padronizar, nos trabalhos de votação, o vestuário dos seus respectivos fiscais;
DAS PENALIDADES
20. O desrespeito às regras apontadas nos itens 17,
18 e 19 deste Edital caracterizará inidoneidade moral, deixando o candidato passível de impugnação da
candidatura, por conta da inobservância do requisito previsto no art. 133, inciso I, da Lei Federal nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONDUTAS
VEDADAS
21. Qualquer cidadão ou candidato poderá representar à Comissão Eleitoral do CMDCA contra aquele
que infringir as normas estabelecidas por meio deste
Edital, instruindo a representação com provas ou indícios de provas da infração.
22. Cabe à Comissão Eleitoral do CMDCA registrar e
fornecer protocolo ao representante, com envio de
cópia da representação ao Ministério Público
23. No prazo de 01 (um) dia contado do recebimento
da notícia da infração às condutas vedadas previstas
neste Edital, a Comissão Eleitoral do CMDCA deverá
instaurar procedimento administrativo para a devida
apuração de sua ocorrência, expedindo-se notificação ao infrator para que, se desejar, apresente defesa
no prazo de 02 (dois) dias contados do recebimento
da notificação (art. 11, §3º, inciso I, da Resolução CONANDA nº 170/14);
24. O procedimento administrativo também poderá
ser instaurado de ofício pela Comissão Eleitoral do
CMDCA, assim que tomar conhecimento por qualquer meio, da prática da infração.
25. A Comissão Eleitoral do CMDCA poderá, no prazo de 02 (dois) dias do término do prazo da defesa:
25.1. Arquivar o procedimento administrativo se entender não configurada a infração ou não houver
provas suficientes da autoria, notificando-se pessoalmente o representado e o representante, se for
o caso;
25.2. Determinar a produção de provas em reunião
designada no máximo em 02 (dois) dias contados do
decurso do prazo para defesa (art. 11, § 3º, inciso II,
da Resolução CONANDA nº 170/14).
26. No caso de decisão pelo item 25.2, o representante será intimado pessoalmente a, querendo, comparecer à reunião designada e efetuar sustentação,
oral ou por escrito, à luz das provas e argumentos
apresentados pela defesa.
27. Após a manifestação do representante, ou mesmo na ausência deste, será facultado ao representado
a realização de sustentação, oral ou por escrito, por si
ou por defensor constituído.
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28. Eventual ausência do representante
ou do representado não impedem a realização da reunião a que se refere o item
25.2, desde que tenham sido ambos notificados para o ato.
29. Finalizada a reunião designada para
a produção das provas indicadas pelas
partes, a Comissão Eleitoral decidirá,
fundamentadamente, em 02 (dois) dias,
notificando-se, em igual prazo, o representado e, se o caso, o representante,
que terão também o mesmo prazo para
interpor recurso, sem efeito suspensivo,
à Plenária do CMDCA (art. 11, § 4º, da
Resolução CONANDA nº 170/14).
30. A Plenária do CMDCA decidirá em
02 (dois) dias do término do prazo da
interposição do recurso, reunindo-se,
se preciso for, extraordinariamente (art.
11, § 4º, da Resolução CONANDA nº
170/14).
31. No julgamento do recurso será observado o mesmo procedimento indicado no art. 6º, §§ 1º a 3º da Resolução
170/2014 do CONANDA.
32. Caso seja cassado o registro da candidatura, em havendo tempo hábil, o
nome do candidato cassado será excluído da cédula eleitoral.
32.1. Em não havendo tempo hábil para
exclusão do nome do candidato cassado
da cédula eleitoral, os votos a ele porventura creditados serão considerados
nulos.
33. O representante do Ministério Público, tal qual determina o art. 11, § 7º, da
Resolução CONANDA nº 170/14, deverá
ser cientificado de todas as decisões da
Comissão Eleitoral do CMDCA e de sua
Plenária, no prazo de 02 (dois) dias de
sua prolação.
34. A Comissão Eleitoral poderá determinar, liminarmente, a retirada ou a suspensão da propaganda, com o recolhimento do material.
35. Para instruir sua decisão, a Comissão
Eleitoral poderá ouvir o candidato, testemunhas, determinar a produção de provas e, se necessário, realizar diligências.
36. O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão
da Comissão Eleitoral através de publicação afixada na Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social.
37. Para as impugnações serão observados os prazos e procedimentos previstos
neste Edital.
38. O CMDCA poderá publicar normas
complementares visando ao aperfeiçoamento do processo eleitora;
DA APURAÇÃO DOS VOTOS
39. Encerrada a votação, a contagem
dos votos será iniciada imediatamente,
sob responsabilidade do CMDCA e fiscalização do Ministério Público de Boituva, caso estejam presentes nos locais de
votação.
40. Os candidatos poderão credenciar 1
(um) fiscal e 1 (um) suplente para cada
mesa apuradora.
41. É facultada a presença do candidato
durante a apuração dos votos.
42. Os candidatos deverão apresentar
impugnação à apuração, na medida em
que os votos forem sendo apurados, cabendo a decisão aos membros da mesa
apuradora, com recurso ao CMDCA, que
decidirá em até 02 (dois) dias, facultada
a manifestação do Ministério Público.

43. Serão consideradas nulas as cédulas que:
43.1. Contiverem expressões, frases ou palavras que possam identificar o eleitor;
43.2. Não corresponderem ao modelo oficial;
43.3. Não estiverem rubricadas em conformidade com o
previsto no item deste Edital; e
43.4. Estiverem rasuradas.
44. Considerar-se-ão eleitos os 5 (cinco) candidatos que
obtiverem maior votação, sendo os (as) demais, pela ordem de classificação considerados suplentes.
44.1. Havendo empate na votação entre os candidatos
será considerado vencedor o candidato que obteve a
maior nota na prova escrita.
44.2. Persistindo o empate será considerado vencedor o
mais idoso e em seguida o que tiver o maior número de
filhos ou dependentes, devidamente comprovado.
44.3. Concluída a apuração dos votos e decididos os
eventuais recursos, o CMDCA proclamará o resultado,
publicando na Imprensa Oficial do Município lista com
os nomes dos candidatos titulares e suplentes eleitos, e
respectivos números de votos recebidos.
45. Todo o processo de eleição será fiscalizado pelo representante do Ministério Público da Comarca de Boituva-SP.
DISPOSIÇÕES FINAIS
46. Integram o presente Edital os Anexo I e II, conforme
disposto no item 1 deste4 Edital.
47. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela
Comissão Eleitoral, ad referendum, do CMDCA.
Iperó, 13 de setembro de 2019.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente CMDCA
ANEXO I – RESULTADO RECURSO
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Iperó, 13 de setembro de 2019.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente CMDCA
ANEXO II – LISTA DE HOMOLOGAÇÃO FINAL DOS
CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR
E NÚMERO DA CÉDULA DOS CANDIDATOS PARA
FINS DE VOTAÇÃO

Iperó, 13 de setembro de 2019.
Alessandra Nunes Ferraz Fiuza
Presidente CMDCA
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OBRAS

Ruas de George Oetterer recebem
recapeamento
A Prefeitura, por meio
de sua Secretaria de Obras,
iniciou o recapeamento asfáltico de oito ruas do bairro
George Oetterer, favorecendo
também bairros próximos,
na última terça-feira (10).
As obras são viabilizadas
através de emenda federal recebida pelo município,
no valor de R$ 278.310,30.
Entre as ruas contempladas
com o serviço estão a Avenida

George Oetterer (localizada na
entrada do bairro Campos Vileta),
Rua das Bandeiras, Rua Fernão
Dias Paes Leme, Rua Bartolomeu
Bueno da Silva, Rua Borba Gato,
Rua Anhenguera, Rua Antônio Raposo Tavares e um trecho
da Avenida Vilma de Freitas.
“As obras, certamente, vão
melhorar as condições de locomoção, comodidade e qualidade
de vida dos moradores de George
Oetterer e de bairros próximos,

já que o recapeamento facilita o
fluxo das ruas e permite uma maior
segurança dos motoristas e pedestres, além de outros benefícios”,
comentou o prefeito municipal,
A Secretaria de Obras prevê que
a finalização desse serviço aconteça
em 15 dias. A Prefeitura ainda pede
a compreensão de todos os munícipes com os possíveis transtornos
gerados pela realização das obras. ■

COMBATE À DENGUE

Agentes de saúde realizam
intensificação de combate ao mosquito
Aedes Aegypti
A Prefeitura de
Iperó por meio da Secretaria da Saúde realizou nesta
quinta-feira (12) uma ação
de intensificação de combate
ao mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da Dengue, Zika,
Chikunguya e Febre Amarela.
O local planejado da vez
foi o bairro Jardim Alvorada, que recebeu, ao todo,
seis Agentes de combate
a Endemias e oito Agentes Comunitários de Saúde

A ação teve como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito, transmitir informações sobre cuidados que
os munícipes devem ter diariamente para evitar os criadouros
e detalhar as informações sobre os cuidados com a doença.
“Com o calor excessivo os
cuidados com os criadouros do
mosquito devem ser dobrados.
Através da intensificação podemos, além de eliminar possíveis
criadouros, alertar à população

aos pequenos cuidados diários
que fazem toda a diferença para a
prevenção da doença” frisa o Dr. Eli
Teles Junior, secretário de Saúde.
TODOS CONTRA O AEDES AEGYPTI
Fique atento aos cuidados necessários para evitar a proliferação do
mosquito transmissor da Dengue,
Zika, Chikunguya e Febre Amarela.
Confira em detalhes no informativo
a demonstração de ações simples,
rápidas e importantes para não
deixar o mosquito se aproximar.■

ESPORTE
INFRAESTRUTURA

Projeto Liga Jovens
de Honra conquista 15
medalhas em campeonato
no Paraná
Foi realizado neste último
fim de semana, o Campeonato
Copa Brasil de Kickboxing, que
aconteceu na cidade de Maringá,
no Paraná. O projeto Liga Jovens de
Honra, representando Iperó, participou conquistando 15 medalhas
(6 Ouros, 7 Pratas e 2 Bronze). O
campeonato se iniciou no dia 05
e foi até o dia 08, e contou com a
participação da Liga Sorocabana,
com a presença do ‘Mestre Waldir’
O Campeonato Copa Brasil de
Kickboxing contou com várias modalidades, como Kick Light, Light
Contact, Point Fight e Musical Forms.
No evento os atletas Fernando
Domingues, Kamille Vitoria, Ni-

colas Carvalho e Nicolas Melo,
foram premiados com troféu de
prata ‘Melhor Equipe de Point
Fight’, do Estado de São Paulo.
E os atletas que lutaram o Kick
Light, junto com a Liga sorocabana, foram premiados com o
1º lugar do Estado de São Paulo,
recebendo um troféu de ouro.
O atleta Fernando Domingues,
sob a tutoria do Sensei Gabriel
Branco, foi premiado com medalha de ouro na categoria ‘Musical Forms’ como o ‘Melhor do
Estado de São Paulo’, para idade
que compreende até 17 anos.
Quadro de medalhas e fotos
anexo: ■
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QUINZINHO DE BARROS

Alunos do Projeto Despontando
Cidadãos visitam zoológico
Os alunos do Projeto Educacional ‘Despontando Cidadãos’ visitaram,
na última quarta-feira (04),
o Zoológico Quinzinho de
Barros, em Sorocaba. A visita faz parte das atividades
do programa de educação
ambiental ‘É de Pequeno
que se Aprende a Preservar’,
conduzido pelas estagiárias
da Secretaria de Meio Rural,
Ambiente e Turismo (Serat),
Joice Antunes Xavier e Jéssica
de Camargo Miranda Lara.
No zoológico, os alunos
puderam conhecer diversos
setores importantes do local,
como a veterinária, a biologia
e a nutrição. Também ouviram

que se Aprende a Preservar’
é voltado para crianças de 7
a 9 anos de idade do Projeto ‘Despontando Cidadãos’
e ‘Bem-Me-Quer’, com o
objetivo de despertar o interesse
e a preocupação desse público
com as questões ambientais.
Os alunos do programa
participam de atividades
teóricas e práticas, desde o
acesso à conteúdos explicativos sobre biodiversidade e
reciclagem até o plantio de
sementes e visitas técnicas
em locais de preservação ambiental, como o zoológico, a
‘É de Pequeno que se Aprende Floresta Nacional de Ipanema
e a Estação de Tratamento
a Preservar’
O Programa ‘É de Pequeno de Água.■

a explanação dos profissionais da
área sobre a importância desses
setores para a qualidade de vida
dos animais e da biodiversidade do planeta. Além disso, fora
o trabalho de conservação das
espécies, os alunos aprenderam
sobre as outras quatro funções
do zoológico: pesquisa para conservação da fauna; educação ambiental; bem-estar animal; e o lazer.
O tour ainda contou com a
visita a alguns animais nativos da
região de Sorocaba e algumas
espécies ameaçadas de extinção preservadas no zoológico.

CULTURA
INFRAESTRUTURA

Projeto “Cinema na
Praça” segue com a sua
programação neste sábado
Após a estreia na Praça
Cacilda Gonçalves Leite, no Jardim
Vitorino, com o filme “Pantera
Negra”, o projeto “Cinema na
Praça” promovido pela Prefeitura
de Iperó através da Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes segue com a sua programação neste
sábado (14), com a exibição do
filme “Sing” na Praça da Marinha,
localizada no Jardim Santa Cruz.
Com início às 19h30, o filme
“Sing” apresenta o Buster, um coala empolgado que decide criar uma
competição de canto para aumentar
os rendimentos de seu antigo teatro.

Entre os participantes do concurso estão um rato, uma elefanta
com pânico de palco, uma mãe que
cuida de uma ninhada de 25 leitões,
um gorila gângster e um porco-espinho fêmea que curte punk-rock.
O evento é totalmente gratuito
e conta ainda com distribuição de
pipoca para acompanhar as aventuras de Buster e seus participantes do
concurso. Então, não dá pra perder!
Aproveite esse e os outros filmes que serão exibidos em diversas praças da cidade. Confira a programação completa e
já deixe anotado na agenda! ■
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NOVO SISTEMA

Via Rápida Empresa começa a
funcionar em Iperó a partir de outubro
A Prefeitura de Iperó
começou essa semana os trâmites para a implantação do
sistema Via Rápida Empresa,
módulo estadual de licenciamento para facilitar a vida dos
empresários e contadores. O
protocolo de intenção para
adesão ao sistema, que é
totalmente gratuito, foi assinado pelo Prefeito Vanderlei
Polizeli no último mês de
agosto e, já nos próximos
dias, os servidores públicos
responsáveis pela operação e

gestão do sistema de integração,
entre a Jucesp (Junta Comercial do
Estado de São Paulo) e a Prefeitura,
participarão de treinamento e capacitação na cidade de São Paulo.
“Nos últimos anos, temos
buscado diminuir a burocracia e
melhorar nossos procedimentos
internos para dar mais agilidade e
rapidez na formalização e abertura
de empresas no município, avançamos bastante nessa questão
e diminuímos drasticamente o
tempo de espera na emissão da
Inscrição Municipal e Licença de

Funcionamento. Com a implantação do Via Rápida Empresa, daremos mais um passo importante na
desburocratização e na melhoria
dos serviços públicos oferecidos”,
destacou o prefeito municipal.
O Via Rápida Empresa consiste
em uma plataforma online que visa
proporcionar maior agilidade na
emissão da viabilidade, formalização e licenciamento das empresas
já instaladas e que pretendem se
instalar e iniciar suas atividades no
município. A previsão para o início
de operação é 17 de outubro.■

ESTADO + PREFEITURAS

Iperó participa de lançamento do
Programa ‘‘Juntos pela Cultura’’
Na última segunda-feira, 09, a Secretária da
Educação, Cultura e Esportes,
e a Coordenadora de Projetos, Luciene Domingues,
representaram Iperó marcando presença no lançamento do Programa Juntos
Pela Cultura, no Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo.
A Secretária da Educação conta que o programa
possibilita buscar iniciativas,
criar parcerias, diálogos com
outros municípios, desenvolvendo habilidades de futuro, ampliando o acesso

à arte em todas regiões e valorizando as expressões artísticas locais.
O prefeito municipal, comentou
sobre a participação do município no lançamento “A união do
estado com os municípios no
desenvolvimento de projetos
e ações culturis representa um
avanço. Aliás, a disponibilização
de recursos específicos para projetos e ações na área da cultura
permitirá levar lazer e bem estar
aos munícipes sem o comprometimento de recursos de outras
áreas. Acompanharemos as divulgações do programa para que
Iperó possa ser contemplado”.

Criado pelo Governo do Estado de
São Paulo, por meio da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa e
da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, o programa apresentado
tem uma visão municipalista, que
une os estados e as prefeituras
para desenvolver a arte, cultura
e a economia criativa em todo
Estado de São Paulo. Por meio
da iniciativa serão destinados
R$ 12,5 milhões para parcerias
com prefeituras por meio de chamadas públicas, onde prefeituras
de todo o Estado poderão inscrever projetos para participar das
ações.■

