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ATOS OFICIAIS
RESOLUÇÃO No 04/2020
Dispõe sobre a organização das ações em
Regime Especial de Atividades Escolares
Remotas no âmbito da Rede Municipal de
Ensino do Município de Iperó/SP em decorrência da pandemia Covid-19 e dá outras
providências.
A Secretária de Educação, Cultura e Esportes do Município de Iperó/SP, no uso de suas
atribuições legais, e
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial de
Saúde - OMS - em 30 de janeiro de 2020 em
decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria no 188/GM/
MS, de 4 de fevereiro de 2020 que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
infecção humana pelo novo coronavírus
(2019-nCOV);
CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual no
64.879, de 20 de março de 2020 que reconheceu o estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia do Covid-19, que
atinge o Estado de São Paulo, bem como,
editou medidas temporárias e emergenciais,
no âmbito público e privado, voltadas ao enfrentamento e prevenção de contágio pelo
Covid-19, inclusive, com a decretação de
quarentena objetivando o isolamento social
e redução da curva de contágio;
CONSIDERANDO as providências já adotadas e medidas decretadas por meio dos Decretos Municipais no 1.988, 1.989, 1.990,
1.991, 1.994, 1.997, 1.998, 2.000, 2.005 e
2.006, todos editados em 2.020 para enfrentamento ao vírus Covid-19;
CONSIDERANDO que a educação é direito
de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, conforme preceituam
os artigos 205 e seguintes da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB (Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996)
reitera o dever do Estado, estabelece a autonomia dos municípios na edição de normas
complementares na sua esfera de atuação
e fixa o número de dias letivos a serem observados nas instituições e redes de ensino;
CONSIDERANDO que a Lei Federal no
11.738, de 16 de julho de 2.008 em aplicação conjugada com a LDB fixou que parte
da carga horária dos docentes deverá ser reservada a estudos, planejamento e avaliação;
CONSIDERANDO a nota de esclarecimento
emitida pelo Conselho Nacional de Educação
- CNE, em 18 de março de 2020, com orientações aos sistemas e os estabelecimentos

de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, sobre a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem, em face da suspensão das atividades
escolares em decorrência das medidas temporárias decretadas para enfrentamento do
Covid-19;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória
no 934, de 1o de abril de 2020, dispensou,
em caráter excepcional, a obrigatoriedade
de cumprimento pelos estabelecimentos de
educação básica do mínimo de dias letivos,
desde que observada a carga horária mínima anual;
CONSIDERANDO a suspensão das atividades
escolares para enfrentamento da pandemia
do Covid-19 que trazem consequências ao
fluxo do calendário escolar, bem como, a
quarentena decretada no âmbito do Estado
de São Paulo que inviabilizam a realização
de atividades escolares presenciais;
CONSIDERANDO que essas medidas, inevitavelmente, comprometerão o planejamento do calendário letivo de 2020;
CONSIDERANDO que trabalho remoto é a
realidade presente no mundo laboral, apoiado pelo desenvolvimento tecnológico e instrumental da informática e das telecomunicações no processo produtivo, bem como, a
autonomia e responsabilidade do município
na aplicação das normas pertinentes ao sistema de ensino no seu âmbito
de atuação;
CONSIDERANDO, por fim, que a situação
demanda a adoção de medidas pela Secretaria de Educação para evitar prejuízos aos
alunos da rede municipal de ensino, sem
prejuízo da adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos
e agravos à saúde pública, a fim de evitar
a disseminação da doença no Município de
Iperó/SP;
RESOLVE
Art. 1o. Ficam regulamentadas pela presente Resolução o Regime Especial de Atividades Escolares Remotas no Sistema Municipal
de Ensino de Iperó/SP.
Art. 2o. O Regime Especial de Atividades Remotas terá como objetivos:
I - possibilitar continuidade do processo de
ensino e aprendizagem durante o período
de suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia Covid-19;
II - garantir o cumprimento da carga horária mínima anual a ser cumprida pelos estabelecimentos de ensino e a legalidade das
atividades pedagógicas desenvolvidas no
período de isolamento social;
III - nortear a atuação dos gestores e docentes da rede municipal de ensino;
IV - disponibilizar alternativas e recursos tecnológicos para gerar conteúdos e atividades
que possam ser utilizadas pelos gestores e
docentes no desenvolvimento das atividades remotas;
V - contribuir com a divulgação de informações para enfrentamento da pandemia Covid-19, conforme orientações da Secretaria
de Saúde.
Art.3o. A realização de atividades remotas
durante o período de suspensão das aulas
em decorrência da pandemia Covid-19 não

exclui a possibilidade de reposição e de alteração do calendário escolar caso não seja
possível contemplar às 800 horas anuais
fixadas pela legislação federal vigente.
Art. 4o. Para o desenvolvimento das atividades remotas, os docentes deverão fazer
uso de ambientes virtuais, sem prejuízo
da utilização de outros recursos tecnológicos que possam se demonstrar mais recomendados para determinadas unidades
de ensino ou público alvo a ser atendido.
§1o. No caso de alunos que não tenham
acesso a ambientes virtuais e recursos tecnológicos, as unidades deverão disponibilizar atividades impressas para retirada na
própria unidade em dias e horários préestabelecidos e com observância de todas
as normas de segurança sanitária recomendadas pelos órgãos de saúde.
§2o. Após levantamento das necessidades através de busca ativa realizada pelas
Unidades de Ensino, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes disponibilizará
materiais necessários para impressão,
assim como, apoio para o transporte dos
mesmos, se necessário.
Art. 5o. A Secretaria de Educação realizará reuniões periódicas com os gestores
das Unidades Escolares a fim de esclarecimentos e orientações para a organização
das atividades escolares remotas.
Art. 6o. As Unidades de Ensino deverão:
I - registrar o planejamento e execução
das atividades pedagógicas remotas indicando os recursos utilizados
para seu desenvolvimento;
II - realizar o controle das atividades realizadas pelos alunos;
III – elaborar relatório das atividades executadas em formulários próprios, conforme orientação da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
Art. 7o. A Secretaria de Educação, além
das medidas previstas nesta Resolução,
deverá ainda:
I - providenciar o acesso dos materiais básicos aos alunos, como livros didáticos, de
literatura e outros;
II - acompanhar e monitorar, os trabalhos
realizados pelas unidades escolares no
desenvolvimento das atividades remotas
através da equipe gestora;
III - disponibilizar suporte da equipe multidisciplinar para orientação às Unidades
de Ensino;
IV - disponibilizar suporte técnico e apoio
pedagógico aos gestores por meio de tutoriais e vídeo conferências para utilização de ferramentas tecnológicas;
V - contribuir com a divulgação de informações e orientações sobre a pandemia
Covid-19 conforme recomendação da Secretaria de Saúde.
Art. 8o. Os gestores das unidades escolares deverão:
I - acompanhar, monitorar e auxiliar os
docentes de sua unidade no desenvolvimento das atividades remotas elaboradas
pelos docentes;
II - propor ações, alternativas, estratégias
e outras medidas que possam contribuir
com a melhoria das atividades desenvolvi-
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das com os alunos;
III - orientar os pais e alunos sobre os recursos
tecnológicos ofertados para a realização das atividades;
IV - disponibilizar material impresso e organizar
dia e horário para retirada para os alunos que não
tem acesso aos recursos tecnológicos propostos;
V – Propiciar trocas de experiências entre os docentes de suas Unidades de Ensino, bem como demais orientações necessárias ao desenvolvimento
das atividades, através de HTPCs (Horários de Trabalho Pedagógico Coletivos);
VI - informar a Secretaria de Educação sobre as
dificuldades enfrentadas pelos alunos de sua unidade no acesso ao conteúdo e recursos propostos
para que novas estratégias de ensino possam ser
disponibilizadas como forma de garantir o acesso
à educação por todos os alunos;
VII - zelar pelo cumprimento dos termos da presente Resolução.
Art. 9o. Para garantir os direitos de aprendizagem
previstos na legislação vigente e fortalecimento
dos vínculos com os estudantes e seus responsáveis, os docentes deverão:
I - elaborar o planejamento semanal das ações pedagógicas a serem desenvolvidas remotamente no
período em que as aulas presenciais estiverem suspensas e remetê-las ao coordenador pedagógico;
II – elaborar atividades remotas de acordo com
os objetivos de aprendizagem propostos em seu
plano de ensino e disponibilizá-las aos alunos
através das ferramentas midiáticas, bem como encaminhá-las à Unidade de Ensino para impressão
e distribuição aos alunos que não tenham acesso
aos meios digitais;
III - propor material de estudo e pesquisa através
da indicação de meios de fácil acesso e compartilhamento, tais como: videoaulas, redes sociais,
correio eletrônico, watsapp entre outros que viabilizem a realização das atividades por parte dos
estudantes, contendo, inclusive, indicação de sites
e links para pesquisa;
IV - propor atividades que estimulem a integração
dos alunos e seus responsáveis no desenvolvimento das atividades propostas em especial, no segmento da Educação Infantil minimizando impactos do distanciamento social;
V - incluir no planejamento materiais voltados à divulgação de informações para melhor compreensão pelos estudantes e familiares sobre a pandemia Covid-19, conforme orientações da Secretaria
de Saúde, como forma de evitar a propagação de
informações inverídicas e reforçar a importância
das medidas de distanciamento social.
§1o. O planejamento das atividades e materiais disponibilizados aos alunos deverão considerar, preferencialmente, o projeto político pedagógico da
unidade e refletir, na medida do possível, os conteúdos já programados para o ano letivo de 2020.
§2o. O planejamento das atividades remotas e
materiais disponibilizados aos alunos de inclusão
deverão considerar as especificações de cada etapa e modalidade de ensino;
§3o. As atividades remotas propostas devem ser
consideradas conforme participação e desempenho do aluno que posteriormente poderão compor um diagnóstico da rede para a retomada das
aulas presenciais;
§4o. As atividades educativas na Educação Infantil deverão considerar o caráter eminentemente
lúdico, recreativo, criativo e interativo, enquanto
durar o período de emergência, oportunizando
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momentos de formação humana.
Art. 10. Os atos decorrentes da aplicação desta
Resolução deverão ser devidamente registrados
pelas unidades de ensino e estar à disposição
das equipes de supervisão da Secretaria de Educação.
Art. 11. A Jornada de Trabalho dos Profissionais
da Educação fixada na legislação vigente se dará
em formato de plantão através do home office,
ficando à disposição de seus superiores imediatos pelos meios de comunicação: telefone, e-mail, WhatsApp e ferramentas midiáticas.
Parágrafo único. Para fins de contabilização da
carga horária, as atividades remotas deverão ser
evidenciadas através dos registros em atendimento às normas especificadas nesta Resolução.
Art. 12. A Secretaria de Educação, caso necessário, editará normas complementares aos termos
da presente Resolução.
Art. 13. O descumprimento das ações propostas
para o Regime Especial de Atividades Escolares
Remotas no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Iperó/SP, em decorrência da pandemia
Covid-19, sujeitará o servidor
as sanções previstas nos Estatutos do Magistério Municipal (Lei Complementar no 12/2005 e
alterações posteriores) e do Funcionário Público
Municipal (Lei Municipal no 19/1992).
Art. 14. As medidas previstas nesta Resolução
terão vigência enquanto perdurar a suspensão
das aulas presenciais, de acordo com as orientações determinadas pelos Conselhos Nacional,
Estadual e Municipal de Educação e com as recomendações dos órgãos oficiais de saúde.
Art. 15. As normas previstas nesta Resolução poderão ser reavaliadas a qualquer momento para
adequações e atualizações que se fizerem necessárias.
Art. 16. Os casos omissos serão decididos pela
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes de
Iperó/SP em conjunto com o Conselho Municipal
de Educação.
Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação com efeitos retroativos a partir de
23 de Março de 2020.
Iperó, 16 de Junho de 2020.
Andreia Aparecida Arato Rocha Camargo
Secretária de Educação, Cultura e Esportes
RESOLUÇÃO N.º 003/2020
(AUTORIA: MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ)
‘‘Revoga a Resolução n.º002,
de 06 de maio de 2020’’
Faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e
eu Promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1.º - Fica revogada a Resolução n.º 002, de
06 de maio de 2020 que “Dá nova redação, de
forma temporária, ao artigo 141 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Iperó, e dá outras providências”.
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira”, em 17
de junho de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente

RESOLUÇÃO CMAS Nº 001
DE 01 DE ABRIL DE 2020
Define os parâmetros para a inscrição das
entidades ou organizações de Assistência
Social, bem como dos serviços e programas
e projetos socioassistenciais no Conselho
Municipal de Assistência Social de Iperó.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS em reunião ordinária realizada
no dia 01 de Abril de 2020, no uso de suas
competências que lhe são conferidas pelo
art 3° da Lei Municipal n° 106/1997.
Considerando a Lei Federal n° 8.742 de 07
de dezembro de 1993, alterada pela Lei n°
12.435 de 2011 que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências, em especial o artigo 1° que
dispõe sobre o caráter não contributivo da
Assistência Social, o artigo 3° que dispõe
sobre o conceito de entidades de assistência
social e artigo 9° que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;
Considerando a Lei Federal n° 13019 de
31 de julho de 2014, alterada pela Lei n°
13209 de 14 de dezembro de 2015, que
institui normas gerais para as parcerias entre
a administração pública e organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, artigo 33 que
dispõe sobre os requisitos mínimos para as
parcerias com o poder público e art. 39 que
dispõe sobre as vedações para as parcerias
público-privadas;
Considerando a Resolução CNAS n° 145 de
15 de outubro de 2004 que aprova a Política
Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução CNAS n° 14 de
15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para inscrição de entidades
ou organizações de Assistência Social, bem
como os serviços , programas, projetos e benefícios sócioassistênciais nos Conselhos de
Assistência Social.
RESOLVE:
Art. 1° Estabelecer os parâmetros para a inscrição das entidades ou organizações de
assistência social, bem como dos serviços,
programas, e projetos socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de
Iperó.
CAPÍTULO I - DA CARACTERIZAÇÃO
DAS ENIDADES E ORGANIZAÇÕES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 2° - Considera-se entidade e organização de Assistência social para fins desta resolução, a pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, que atue preponderantemente na Assistência Social de forma gratuita, continuada, permanente e planejada.
CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO
Art. 3° - A inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como
dos serviços, programas e projetos socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social CMAS – Iperó obedecerá ao
disposto nesta resolução.
Art. 4° - A inscrições das entidades ou organizações de Assistência Social e/ou dos serviços, programas e projetos socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência
Social é a autorização de funcionamento no
âmbito da Política de Assistência Social.

Art. 5° - As entidades ou organizações sem
fins lucrativos que não tenham atuação
preponderante na área da Assistência Social, mas que também atuam nessa área,
deverão inscrever seus Serviços, programas
e projetos socioassistenciais.
Art. 6° - Todas as entidades e organizações
que desenvolvem ações de Assistência Social em Iperó, mesmo que não tenham sede
no Município, deverão promover a sua inscrição no CMAS – Iperó.
Parágrafo único O CMAS – Iperó poderá solicitar informações quanto as funcionamento da entidade para o Conselho de Assistência Social do(s) município(s) de atuação para
a efetiva inscrição.
Art. 7° - Se a entidade ou organização de
Assistência Social possuir sede no Município
de Iperó, mas atuação em outro Município é
facultada a inscrição no CMAS – Iperó.
CAPÍTULO III - DOS REQUISITOS PARA
A INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES E
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E
PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS.
Art. 8° - As entidades ou organizações de
Assistência Social bem como os serviços,
programas e projetos socioassistenciais no
ato da inscrição demonstrarão cumulativamente:
I – observar os princípios contidos na Lei
8.472/1993 – LOAS, na Política Nacional de
Assistência Social e demais dispositivos que
as atualizam;
II – executar ações de caráter continuado,
permanente e planejado;
III – assegurar que os serviços, programas
e projetos socioassistenciais sejam ofertados
na perspectiva da autonomia e garantia de
direitos dos usuários;
IV – garantir a gratuidade e a universalidade
em todos os serviços, programas e projetos
socioassistenciais;
V – garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus
serviços, programas e projetos socioassistenciais;
VI – ser pessoa jurídica de direito privativo,
devidamente constituída;
VII – possuir recursos humanos e instalações
físicas adequadas ao tipo de atendimento
que prestam, de acordo com o publico alvo
e as exigências legais;
VIII – atender aos usuários da Política da Assistência Social, ou seja, famílias e indivíduos
que se encontram em situações de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social;
IX – atuar em conformidade com as normativas vigentes no âmbito da Assistência
Social.
CAPÍTULO IV - DO ESTATUTO SOCIAL
Art. 9° Para a inscrição da entidade, da organização de Assistência Social ou dos serviços, programas e projetos socioassistenciais,
deverá constar de forma expressa no Estatuto Social das entidades e organizações de
Assistência Social:
I. finalidade de Assistência Social;
II. que aplicará suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual “superávit” apurado
em suas demonstrações contábeis integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
IV. que não distribuirá a seus associados,

dirigentes, de forma direta ou indireta,
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio,
sob nenhuma forma ou pretexte;
V. que não perceberão seus diretores,
conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou
titulo, em razão das competências, fincões o atividade que lhes sejam atribuídas
pelos respectivos atos constitutivos e/ou
estatutos sociais;
VI. que destinará em caso de dissolução
ou extinção, o eventual patrimônio social
remanescente para entidade e organização de Assistência Social congênere, devendo o estatuto estabelecer que é obrigação da entidade beneficiada possuir
inscrição no CMAS, CNAS e, em sua falta,
para entidade publica;
VII. que a Diretoria terá mandato por período determinado, com a possibilidade
ou não de sua reeleição, observando-se
os princípios constitucionais;
Art. 10 - Para entidades qualificadas
como Organizações da Sociedade Civil de
interesse Público – OSCIP facultar-se-á a
remuneração dos direitos, conforme previsão do art 4°, inciso VI, da Lei Federal
n° 9790/99;
Parágrafo único. Em caso de dissolução
da entidade, o respectivo patrimônio liquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal
n° 9790/1999, como OSCIP, registrada no
CMAS.
CAPÍTULO V - DA DOCUMENTAÇÃO
PARA INSCRIÇÃO DA ENTIDADE,
ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DE SERVIÇOS, PROGRAMAS
E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS
Art. 11 - Os documentos necessários para
o encaminhamento do pedido de inscrição no CMAS Iperó são:
I. requerimento e formulários disponibilizados nos anexos desta resolução devidamente preenchidos, datados e assinados
pelo representante legal da entidade ou
organização de assistência social, contendo a sua identificação de acordo com os
Anexos I ou II e conforme previsto no Capítulo I, desta Resolução.
II. cópia do estatuto vigente, registrado
em Cartório de Registro Civil de Pessoa
Jurídica, nos termos da lei, com identificação do mesmo cartório, com as devidas
alterações, quando houver, demonstrando o cumprimento dos requisitos do Art.
10°, desta Resolução;
III. cópia da ata de eleição e posse dos
membros da atual diretoria, devidamente
averbada no Cartório de Registro Civil de
Pessoa Jurídica, e o instrumento comprobatório de representação legal, quando
for o caso;
IV. cópia do documento de inscrição do
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ, do Ministério da Fazenda, atualizado;
V. cópia do alvará de funcionamento e da
licença sanitária do local de atendimento,
em consonância com a atuação;
VI. plano de ação na área da assistência
social para o exercício em curso, evidenciando:
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a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviço, programa
e projeto socioassistencial, informando respectivamente:
1. público alvo;
2. capacidade de atendimento;
3. recursos financeiros a serem utilizados;
4. recursos humanos envolvidos;
5. abrangência territorial;
6. demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão
utilizadas, em todas as etapas do plano:
elaboração, execução, avaliação e monitoramento;
VII. para entidades e organizações de assistência social, bem como para serviços, programas e projetos socioassistenciais, com
mais de um ano de funcionamento, relatório detalhado de atividades no exercício anterior, evidenciando:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviço, programa
e projeto socioassistencial executado, informando respectivamente:
1. público alvo;
2. capacidade de atendimento;
3. recursos financeiros utilizados;
4. recursos humanos envolvidos;
5. abrangência territorial;
6. demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social
fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários e/ou estratégias que
foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas atividades, monitoramento e
avaliação.
VIII. Em se tratando de Fundação, a requerente deverá apresentar, além do previsto
nos incisos anteriores, os seguintes documentos:
a) cópia da escritura de sua instituição, devidamente registrada no Cartório de Registro
de Pessoa Jurídica, ou ato normativo de sua
criação;
b) comprovante de aprovação dos estatutos,
bem como de suas respectivas alterações, se
houver, pelo Ministério Publico;
Art. 12 - Não obterão inscrição no CMAS –
Iperó:
I. as organizações religiosas destinadas exclusivamente para fins religiosos;
II. os clubes esportivos;
III. os partidos políticos;
IV. os grêmios estudantis;
V. os fundos de pensão, os sindicatos, as
associações, as entidades ou fundações que
visam exclusivamente os benefícios de seus
associados ou funcionários;
VI. entidades que tenham finalidade lucrativa.
CAPÍTULO VI - DO PROCESSAMENTO
DA INSCRIÇÃO
Art. 13 Os pedidos de inscrição de entidades
e organizações de assistência social e serviços, programas e projetos socioassistenciais
no CMAS – Iperó, serão protocolados na
SADS – sede do CMAS – Iperó devendo ser
expedido por estes o respectivo protocolo.
Parágrafo único. O processo de inscrição
somente iniciará com a entrega de toda documentação prevista nesta Resolução.
Art. 14 - Protocolado o pedido, o CMAS realizará visita e encaminhará as informações
necessárias para subsidiar o Conselho em
sua decisão.
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§ 1° Procedida a analise jurídica, o processo
será examinado pela plenária do CMAS – Iperó.
§ 2° Se a plenária considera necessário, poderá determinar outras providencias como
visita de conselheiros, juntada de documentos, complementação ou alteração do Plano
de Ação ou adequação de documentação.
Art. 15 - A plenária do CMAS – Iperó procedera analise e emitirá parecer quanto a sua inscrição, o qual será posteriormente apresentado na Reunião Ordinária para aprovação.
§ 1° Havendo discordância plenária com os
demais membros, este devera apresentar,
na mesma oportunidade, a manifestação
discordante.
§ 2° Diante a apresentação do parecer, e antes da votação, qualquer conselheiro poderá
pedir vista dos processos.
§ 3° A Secretaria Executiva garantirá o acesso
aos processos de inscrição, sempre que se fizer
necessário, em função do exercício do controle social. O acesso aos documentos obedecera a ordem cronológica da solicitação.
§ 4° É vedada a retirada do processo da rede
do CMAS – Iperó , porém, para que todos os
conselheiros possam ter acesso, o mesmo poderá ser fotocopiado, sendo que tais fotocópias deverão ser devolvidas á Secretaria Executiva do CMAS – Iperó, ao final da análise.
§ 5° Em qualquer fase do processo de inscrição poderá o CMAS – Iperó solicitar informações ou documentações complementares e adequação no plano de ação.
§ 6° Após deliberação do pedido de inscrição em reunião, a Secretaria Executiva
informará ao Órgão Gestor da Assistência
Social que procederá a inclusão no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações
de Assistência Social de que trata a Lei n°
12.101/2009.
Art. 16 - O CMAS – Iperó estabelecerá numeração em ordem única e seqüencial para
a emissão da inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como
para inscrição de serviços, programas e projetos socioassistenciais.
Art. 17 - Como comprovante de inscrição
das entidades e organizações de assistência
social, serviços, programas e projetos socioassistenciais, o Conselho emitirá uma Resolução, que será publicada no Diário Oficial
do Município no prazo de até 10 (dez) dias
úteis da deliberação.
Art. 18 - No caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a entidade ou organização de assistência social deverá ser
comunicada oficialmente, contendo as devidas justificativas de indeferimento.
CAPÍTULO VII - DA MANUTENÇÃO DA
INSCRIÇÃO, VALIDAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Art. 19 - Compete ao conselho Municipal de
Assistência Social a fiscalização das entidades ou organizações de assistência social e
dos respectivos serviços, programas e projetos inscritos.
Art. 20 - A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, dos serviços,
programas e projetos socioassistenciais é
por prazo indeterminado.
Art. 21 - Para a manutenção da inscrição da
entidade ou organização de assistência social, ou do serviço, do programa ou projeto
socioassistencial, deverão ser cumpridas as
seguintes formalidades:
I. apresentar ao CMAS – Iperó qualquer alteração havida no estatuto social, registrada
no cartório competente;
II. manter atualizado todos os dados cadastrais junto ao CMAS – Iperó;
III. apresentar, no prazo que lhe for con-

signado, informações e/ou documentações
quando for solicitados pelo CMAS – Iperó;
Art. 22 - As entidades ou organizações de
assistência social deverão apresentar anualmente, até 30 de Abril, ao CMAS – Iperó:
I- plano de ação do corrente ano nos termos do inciso VI artigo 11;
II- relatório de atividades do ano anterior
que evidencie o cumprimento do plano
de ação, destacando informações sobre o
público atendido e os recursos utilizados,
nos termos do inciso VII artigo 11.
Parágrafo único – as instituições que
apresentarem a solicitação de inscrição
até seis meses antes do período para validação estão dispensadas da validação
anual no ano subseqüente.
Art. 23 - Cabe ao CMAS – Iperó a fiscalização das entidades e organizações nele
inscritas, devendo para tanto estabelecer
Plano de Acompanhamento e Fiscalização
das entidades e organizações de assistência social, serviços, programas e projetos
socioassistenciais inscritos, considerados
os critérios definidos em normativas e resoluções.
Parágrafo único. O CMAS – Iperó poderá
solicitar aos órgãos da administração pública, a Conselhos Municipais e da sociedade civil, informações quanto ao funcionamento da entidade e desenvolvimento
de suas atividades.
Art. 24 - Em caso de interrupção ou encerramento do serviço, programas e projetos
socioassistenciais, a entidade ou organização de assistência social deverá comunicar ao CMAS – Iperó, apresentando a
motivação, as alternativas e as perspectivas para atendimento do usuário, bem
como o prazo para retomada dos serviços.
§ 1° O prazo de interrupção dos serviços,
não poderá ultrapassar seis meses sobre
pena de cancelamento de inscrição da
entidade ou organização de assistência
social e/ou dos serviços, programas e projetos socioassistenciais, observando o disposto no §2° deste artigo.
§ 2° Cabe ao CMAS – Iperó acompanhar,
discutir e encaminhar as alternativas para
a retomada dos serviços, programas e
projetos socioassistenciais interrompidos
ou cancelados.
CAPÍTULO VIII - DO CANCELAMENTO
DA INSCRIÇÃO
Art. 25 - O CMAS – Iperó poderá cancelar,
a qualquer tempo, a inscrição da entidade
e organização de assistência social, bem
como dos serviços, programas e projetos
socioassistenciais que infringirem a legislação vigente, em caso de descumprimento dos requisitos, assegurando o direito a
ampla defesa e ao contraditório, mediante processo próprio, nos termos do art.
30, 31 e 32 desta Resolução.
Art. 26 - Poderá ter sua inscrição cancelada a entidade e organização de assistência social que:
I. infringir qualquer disposição desta resolução ou legislação vigente;
II. apresentar qualquer irregularidade na
sua gestão administrativa;
III. interromper a prestação de serviços,
programas e projetos socioassistenciais
por prazo superior a 6(seis) meses;
IV. não cumprir os requisitos elencados no
art.9° desta resolução.
Art. 27 - O CMAS – Iperó notificará o cancelamento da inscrição da entidade coletando assinatura que atesta a ciência do
indeferimento.

Art. 28 - Havendo o cancelamento da inscrição, o
CMAS – Iperó publicará no Diário Oficial da Cidade, a Resolução competente.
Parágrafo único. O CMAS – Iperó comunicará os
Conselhos de Assistência Social Estadual e Nacional, bem como, ao Ministério Público, na hipótese
de suposta infração penal.
Art.29 - O ato cancelatório, deverá ser deliberado
em Reunião Plenária Ordinária ou Extraordinária
do CMAS – Iperó, por maioria simples dos Conselheiros.
CAPÍTULO IX - DO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO E RECURSO
Art. 30 - Em caso de indeferimento do pedido de
inscrição ou cancelamento, a entidade poderá interpor pedido de reconsideração, por escrito, ao
CMAS – Iperó, expondo suas razões, no prazo de
30 (trinta) dias corridos, a contar da data da assinatura atestando ciência do indeferimento.
§ 1° O pedido de reconsideração deverá ser protocolado na Secretaria Executiva dos Conselhos.
§ 2° O prazo para análise do pedido de reconsideração será de até 60 dias da entrega do mesmo,
podendo ser estendido no caso de solicitação de
informações complementares ou necessidade de
comprovação de adequações solicitadas.
§ 3° Fica assegurado á entidade o direito á ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos
administrativos de que se trata esta Resolução,
podendo ser assistida e/ou representada por advogado ou procurador, na forma da lei.
Art. 31 - A requerente poderá solicitar vista do autos ou cópias do processo, mediante requerimento dirigido ao Presidente do CMAS – Iperó, nos
termos da lei vigente.
§ 1° Na impossibilidade de concessão imediata
de vistas ao processo, a Secretaria Executiva do
CMAS – Iperó agendará data para a consulta dos
autos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior,o prazo de
que trata o Art.20 desta Resolução será suspenso,
ou seja, o lapso temporal entre a data do pedido
de vistas e a data agendada para consulta dos autos, não será computado.
Art. 32 - Mantido o indeferimento ou cancelamento, poderá a entidade apresentar recurso ao
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/
SP.
Parágrafo único. O recurso contra a decisão do
CMAS – Iperó terá efeito meramente devolutivo.
Art.33 - Após a decisão final do recurso interposto, mantido o cancelamento da inscrição, o CMAS
– Iperó deverá encaminhar cópia do ato cancelatório e os respectivos documentos ao órgão gestor, para providências cabíveis junto ao Cadastro
Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social, bem como para guarda.
Parágrafo único. O cancelamento da inscrição
não impedirá que a entidade ingresse com novo
requerimento, desde que atenda os critérios desta
Resolução.
CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS
Art. 34 - Revoga-se as disposições contrárias anteriores.
Art. 35 - Os casos omissos ou divergências na interpretação desta Resolução serão resolvidos pela
Plenária do CMAS – Iperó.
Art. 36 - Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Iperó. 01 DE ABRIL DE 2020
Tarcilla Mirele Quirino de Freitas Nicomedes
Presidente do CMAS de Iperó
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

214ª Subseção da OAB-SP realiza
atendimentos online
Diante da situação trazida
pelo Covid-19 e buscando
garantir o atendimento dos
cidadãos sem condições
de contratar advogados
particulares, a Comissão
de Assistência Judiciária
Gratuita da 214ª Subseção
da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) de Boituva
decidiu inovar e colocar a
disposição da população
de Iperó e Boituva o serviço
remoto via aplicativo WhatsApp atendendo no mesmo
número já utilizado: (15)
3263-5539. A novidade já
está disponível e promete
facilitar o contato com o
público, que hoje também
conta com os dois e-mails
boituva@oabsp.org.br /
aj.boituva@oabsp.org.br.
No caso de Iperó, os atendimentos eram realizados
na Casa do Cidadão, todas
as quintas-feiras de manhã.
Por meio desses atendimentos, se preenchidos os
requisitos estabelecidos no

convênio existente entre OAB-SP
e Defensoria Pública de São Paulo,
os interessados poderiam ser contemplados com os benefícios da
Assistência Judiciária Gratuita e ter
nomeado um advogado para representá-los em processos judiciais.
Na versão remota, a triagem é
realizada da seguinte forma: o
cidadão faz contato com a OAB
Boituva via e-mail ou aplicativo e
encaminha todos os documentos
necessários (relação constante do
comunicado). A documentação,
então, é direcionada a Comissão de
Assistência Judiciária que realiza a
análise e emite parecer. Se o pedido for considerado juridicamente
possível e o interessado atender
aos requisitos fixados no Convênio
OAB-SP/Defensoria, um advogado
é nomeado virtualmente para o
assistido. A partir daí, o assistido segue o mesmo caminho dos atendimentos presenciais que eram realizados, ou seja, deve realizar contato
com o advogado e ajustar com ele
a melhor forma de atendimento.
“Com a triagem online temos condições de garantir o atendimento

dos munícipes de Iperó e Boituva e o
acesso à justiça. Foi uma alternativa
que encontramos e que tem rendido
frutos bastante positivos, sem mencionar que também representa uma forma
de minimizar os efeitos da pandemia
aos hipossuficientes que merecem ter
seus direitos fundamentais preservados. Sabemos que este é um momento
difícil e essa é mais uma forma de que
a OAB-SP encontrou para contribuir
com a sociedade neste momento tão
difícil que assola todo país”, declarou
Dr. Márcio Fabiano Bíscaro, advogado
e presidente da Subseção da OAB em
Boituva. ■

PREVENÇÃO

Prefeitura inicia nova ação a partir
deste sábado
Os servidores de diversas
áreas participaram hoje (19),
no Polo Cultural de uma
reunião preparatória para
uma nova ação que deve ser
iniciada a partir de amanhã,
sábado (20) bairro a bairro.
A ação deve percorrer nas

próximas semanas e finais de semana novos bairros além dos que
serão percorridos neste sábado,
até concluir toda a cidade de Iperó.
Os profissionais da saúde estão
passando orientações aos 120
servidores envolvidos na ação
sobre abordagem de munícipes,

segurança em torno da prevenção do
contágio, entre outras recomendações
necessárias.
A união de todas as secretarias busca
levar conscientização à população.
Para mais informações sobre a ação
deste sábado, acompanhe as redes
sociais da Prefeitura de Iperó.■

INFRAESTRUTURACOVID-19
ENFRENTAMENTO
INFRAESTRUTURA

Barreira Sanitária Móvel
percorre George Oetterer
no último sábado
A Prefeitura de Iperó realizou no
último sábado (13) mais uma ação em
combate ao Coronavírus, a Barreira
Sanitária Móvel. As equipes da saúde,
Fiscalização, Guarda Civil Municipal e
servidores públicos de diversas áreas
percorreram o bairro de George
Oetterer com aferimento de temperatura, distribuição de mais de 2 mil
máscaras de proteção e orientações
quanto ao distanciamento social.
Conforme analisado através da Fiscalização e Vigilância Epidemiológica
do município, o bairro de George
Oetterer enfrenta um aumento no
número de casos por Covid-19 e
um índice preocupante em torno
do distanciamento social. Por isso,
a ação busca orientação e acompanhamento específico no bairro,

além da utilização de força policial, caso houver necessidade.
A Prefeitura de Iperó reforça que
a Barreira Sanitária Fixa (instalada
nas principais entradas da cidade) e a Barreira Sanitária Móvel
(que percorre as ruas da cidade)
são ações que integram todas
as demais medidas em combate
ao vírus. Outros bairros também
devem receber a barreira móvel ao
longo da próxima semana, conforme cronograma planejado através
dos setores competentes, analisando índices e aumento de casos.
Faça a sua parte! Respeite o trabalho dos profissionais que estão
nas ruas por Iperó - fique em casa,
saia apenas para o necessário,
sempre utilizando máscara. ■
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