J o r n a l

d e

IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

EDIÇÃO 791 • 11/06/2021

JORNAL DE IPERÓ - 11.06.2021

#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIO em razão do Edital
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 de Processo Seletivo Simplificado
e Emergencial nº 001/2021, e com
A Prefeitura de Iperó, por meio do fundamento no inciso VI do art. 2º
Departamento de Recursos Hu- da Lei Municipal nº 557/2006 (com
manos e da Secretaria de Saúde, alteração dada pela Lei Municipal
comunica a convocação para o nº 605/2007).
provimento de cargo em caráter A contratação temporária fundamenta-se em razão do estado de
efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos calamidade pública no municícandidatos classificados nos ter- pio em decorrência da Pandemia
mos do Edital de Concurso Público causada pelo novo coronavírus
(COVID19).
n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. A convocação seguirá a ordem
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz dos candidatos classificados nos
termos do Edital de Processo SeDATA: 15.06.2021
letivo Simplificado e Emergencial
HORÁRIO: 09h00min
CARGO: SERVIÇOS GERAIS- nº 001/2021.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
Classificado de nº 16º.
CARGO: TÉCNICO EM ENFER- Santa Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
MAGEM- Classificado de nº 49º. CARGO: ORIENTADOR COVID-19:
DATA: 15.06.2021
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresen- HORÁRIO: 09h00m- Classificados
tar cópia acompanhada dos origi- do nº 17º ao 20º.
nais da Carteira de Identidade (RG) HORÁRIO: 10h00m - Classificados
e Diploma ou Certificado acom- do nº 21º ao 24º.
panhado do respectivo Histórico DATA: 17.06.2021
Escolar no momento da atribuição; HORÁRIO: 09h00m - Classificados
2- A escolha por procuração será do nº 25º ao 28º.
feita mediante entrega do res- HORÁRIO: 10h00m - Classificados
pectivo instrumento de mandato do nº 29º ao 33º.
Orientações:
com firma reconhecida acompanhado de cópias reprográficas 1- Os candidatos deverão apresendo documento de identidade do tar cópia acompanhada dos origiprocurador e do candidato que nais dos documentos constantes
no Anexo I desta convocação no
ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que momento da atribuição, a não apreultrapassarem o número de vagas sentação dos documentos exigidos
somente escolherão em caso do tornará sem efeito a aprovação
não comparecimento ou desis- obtida pelo candidato, anulando-se
tência dos candidatos melhores todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no processo seletivo
classificados.
Mais informações podem ser obti- simplificado;
das diretamente no Departamento 2- A escolha por procuração será
feita mediante entrega do respecde Recursos Humanos.
tivo instrumento de mandato com
firma reconhecida acompanhado
Iperó, 9 de junho de 2021.
de cópias reprográficas do documento de identidade do procurador
Departamento de
e do candidato que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que
Recursos Humanos
ultrapassarem o número de vagas
Secretaria de Saúde
somente escolherão em caso do
não comparecimento ou desisEDITAL DE CONVOCAÇÃO tência dos candidatos melhores
classificados.
PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO E EMERGENCIAL Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de
Nº 001/2021
Recursos Humanos.
A Prefeitura de Iperó, por meio da
Iperó, 9 de junho de 2021.
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria da Educação, Cultura e
Esportes, CONVOCA os classifi- Divisão de Recursos Humanos
cados abaixo indicados para que
compareçam no dia e local indi- Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes.
cados a fim de manifestarem interesse na celebração de CONTRATO

Art. 4º. Após o pagamento educacionais subvencionadas
integral do preço e do cumpri- pelo Município, motivando a
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 07 mento de todas as exigências participação de órgãos públicos
DE JUNHO DE 2021.
“Dispõe sobre a prioridade no
contidas no edital de licitação e da comunidade na execução
atendimento aos portadores
será lavrada a escritura defini- de seus objetivos, competindo-lhe especificamente:
de diabetes que precisem fazer LEONARDO ROBERTO FOLIM tiva de venda e compra.
Prefeito
exames, coletas de sangue,
Art. 5º. Em caso de descumpri- I - monitorar e fiscalizar a apliultrassonografia de abdômen
mento pelo vencedor da licita- cação dos recursos na AlimenPublicado nesta Secretaria, ção de qualquer das exigências tação Escolar;
em postos de saúde, clínicas,
em 07 de Junho de 2021. e/ou caso não seja efetuado o II - analisar o Relatório de Acomhospitais, laboratórios e similares situados no Município de
pagamento integral do preço, panhamento da Gestão PNAE,
LUCIANA SANTUCCI
Iperó e dá outras providências”
se dará a retrocessão do imóvel emitido pela Entidade ExecuSecretária de Governo
ao patrimônio público, com tora, contido no Sistema de
(Autor: José Alberto Lima
todas as construções e/ou Gestão de Conselhos – SIGECON
e Angelo Valário Sobrinho)
benfeitorias a ele incorporados Online, antes da elaboração e
LEI COMPLEMENTAR Nº 180, e sem direito a qualquer reten- do envio do parecer conclusivo;
DE 07 DE JUNHO DE 2021. ção ou indenização.
III - analisar a prestação de contas
Ref. Projeto de Lei do
Legislativo 020/2021
Art. 6º. O vencedor da licitação do gestor e emitir Parecer Con“Autoriza o Poder Executivo a deverá arcar com todas as des- clusivo acerca da execução do
alienar o imóvel constante da pesas de escritura e registro. Programa no SIGECON Online;
LEONARDO ROBERTO FOLIM, matrícula 28.506 do Registro de Art. 7º. Faz parte integrante IV - comunicar ao Fundo NaPrefeito Municipal de Iperó, Imóveis de Boituva-SP, localiza- desta Lei Complementar a cional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE – aos Tribunais
Estado de São Paulo, no uso do no município de Iperó/SP e avaliação do imóvel.
dá outras providências”.
de suas atribuições legais,
Art. 8º. Esta Lei Complementar de Contas, à Controladoria Geral
FAZ SABER QUE A C MARA
entrará em vigor na data de da União, ao Ministério Público
MUNICIPAL APROVOU E ELE LEONARDO ROBERTO FOLIM, sua publicação, revogadas as e aos demais órgãos de controle
qualquer irregularidade idenSANCIONA E PROMULGA A Prefeito Municipal de Iperó, disposições em contrário.
Estado de São Paulo, no uso de
tificada na execução do PNAE,
SEGUINTE LEI:
inclusive em relação ao apoio
Art. 1º Os pacientes com a suas atribuições legais, FAZ SAPREFEITURA DE IPERÓ,
Diabetes, terão atendimento BER QUE A C MARA MUNICIPAL EM 07 DE JUNHO DE 2021. para funcionamento do CAE,
sob pena de responsabilidade
prioritário em postos de saúde, APROVOU E ELE SANCIONA E
clínicas, hospitais, laboratórios PROMULGA A SEGUINTE LEI: LEONARDO ROBERTO FOLIM solidária de seus membros;
V - fornecer informações e
e similares situados no Muni- Art. 1º. Fica o Poder Executivo
Prefeito
apresentar relatórios acerca do
cípio de Iperó, quando reali- Municipal autorizado a alienar
zarem exames que necessitam o lote nº 03 da quadra F, do Publicado nesta Secretaria, acompanhamento da execução
de jejum, tais como coleta de Distrito Industrial III, no muni- em 07 de Junho de 2021. do PNAE, sempre que solicitado;
VI - realizar reunião específica
sangue e ultrassonografia de cípio de Iperó-SP, localizado na
Avenida Paulo Antunes, com
para apreciação da prestação
abdômen.
LUCIANA SANTUCCI
de contas com a participação de
Art. 2º Os pacientes com área de 8.893,63 m² (oito mil,
Secretária de Governo
no mínimo, 2/3(dois terços) dos
a Diabetes, terão direito ao oitocentos e noventa e três
conselheiros titulares;
atendimento preferencial de metros quadrados e sessenta
VII - elaborar o Regimento Inque trata esta Lei, deverão e três decímetros quadrados),
LEI Nº 1.020,
comprovar sua condição me- matriculado junto ao Cartório DE 07 DE JUNHO DE 2021. terno, observando o disposto
nesta Lei e de acordo com as
diante apresentação de laudo de Registro de Imóveis de Boimédico ou exame que ateste tuva-SP sob o nº 28.506.
“Dispõe sobre o Conselho de resoluções do FNDE;
Art. 2º. A alienação será realiza- Alimentação Escolar – CAE e dá VIII - elaborar o Plano de Ação
a patologia.
do ano em curso e/ou subseParágrafo único: O portador da através de processo licitatóoutras providências”
quente a fim de acompanhar a
da Diabetes deverá no ato da rio, na modalidade concorrência
marcação do referido exame, pública, pela maior oferta e LEONARDO ROBERTO FOLIM, execução do PNAE nas Escolas
informar ao estabelecimento desde que o preço ofertado não Prefeito Municipal de Iperó, e Centros de Educação Infantil –
seja inferior ao da avaliação ane- Estado de São Paulo, no uso CEI – de sua rede de ensino, bem
que possui a patologia.
Art. 3º O atendimento priori- xa à presente Lei Complementar, de suas atribuições legais, como nas escolas conveniadas e
tário aos diabéticos, acontecerá nos exatos termos do disposto FAZ SABER QUE A C MARA demais estruturas pertencentes
da mesma forma como já ocor- na Lei Federal nº 8.666/93 e suas MUNICIPAL APROVOU E ELE ao Programa, contendo previsão
re com outros grupos prioritá- alterações.
SANCIONA E PROMULGA A de despesas necessárias para
o exercício de suas atribuições
rios como idosos, gestantes e Art. 3 º. O Poder Executivo SEGUINTE LEI:
firmará com o vencedor do
e encaminhá-las à Entidade
deficientes.
CAPITULO I
Executora antes do início do
Art.4° Encarrega-se aos esta- certame o competente contraDA FINALIDADE
belecimentos de que trata o to e outorgará a escritura de Art. 1º. Fica criado o Conselho ano letivo.
art. 1° desta lei a responsabili- compromisso de venda e com- Municipal de Alimentação Es- § 1º. O Presidente é o respondade de identificar o paciente pra na qual constarão todas as colar – CAE – com a finalidade sável pela assinatura do Parecer
portador da Diabetes e dar-lhe exigências constantes do edital de assessorar a entidade exe- Conclusivo do CAE e no seu
o devido atendimento prefe- de licitação, bem como, o preço cutora do Programa Nacional impedimento legal, o Vice-Prerencial, bem como afixar em a ser pago pelo bem imóvel de Alimentação Escolar – PNAE sidente o fará.
local visível o texto de Lei e adquirido com a quantidade de – junto aos estabelecimentos § 2º. O CAE poderá desenvolver
parcelas e respectivas datas de de Educação Infantil, de Ensino suas atribuições em regime de
zelar pela sua aplicação.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor pagamento.
Fundamental e às entidades cooperação com os Conselhos
LEI Nº 1.019, DE 07
DE JUNHO DE 2021.

na data de sua publicação.
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ATOS OFICIAIS
de Segurança Alimentar e Nu- cer a categoria de docentes.
fim, com o mandato coincidente deliberativo, de fiscalização e de
tricional estaduais e municipais § 3º. Cada membro titular do CAE com o do Conselho, podendo assessoramento, a infraestrutura
e demais conselhos afins, e de- terá um suplente do mesmo seg- ser reeleitos uma única vez con- necessária à plena execução das
atividades de sua competência,
verão observar as diretrizes pelo mento representado, com exceção secutiva.
Conselho Nacional de Segurança dos membros titulares do inciso II § 8º. O Presidente e/ou o Vice- tais como:
Alimentar e Nutricional – CONSEA. deste artigo, os quais poderão ter -Presidente poderão ser desti- a) local apropriado com con§ 3º. O exercício do mandato de como suplentes qualquer uma das tuídos, em conformidade com o dições adequadas para as reuconselheiro do CAE é considerado entidades referidas no inciso.
disposto no Regimento Interno niões do Conselho;
serviço público relevante e não
do CAE, sendo imediatamente b) disponibilidade de equipaCAPÍTULO III
será remunerado.
eleito (s) outro (s) membro (s) para mentos de informática;
§ 4º. Quando do exercício das DO EXERCÍCIO DO MANDATO completar o período restante do c) transporte para deslocaatividades do CAE, previstos na Art. 4º. Os membros terão manda- respectivo mandato do Conselho. mento dos membros aos locais
Resolução no 26, de 17 de julho to de 4 (quatro) anos, podendo ser § 9º. Após a nomeação dos mem- relativos ao exercício de sua
de 2013, recomenda-se a libera- reeleitos de acordo com a indicação bros do CAE, as substituições competência, inclusive para as
ção dos servidores públicos para dos seus respectivos segmentos. dar-se-ão somente nos seguintes reuniões ordinárias e extraordinárias do CAE;
exercer as suas atividades no § 1º. Em caso de não existência casos:
Conselho, de acordo com o Plano de órgãos de classe, conforme I - mediante renúncia expressa do d) disponibilidade de recursos
humanos e financeiros, previsde Ação elaborado pelo CAE, estabelecido no inciso II do art. conselheiro;
sem prejuízo das suas funções 3o , os docentes, discentes ou tra- II - por deliberação do segmento tos no Plano de Ação do CAE,
balhadores na área da educação representado;
necessários às atividades ineprofissionais.
Art. 2º. Os cardápios do Progra- deverão realizar reunião, convocada III - pelo descumprimento das dis- rentes as suas competências e
ma de Alimentação Escolar, serão especificamente para esse fim e posições previstas no Regimento atribuições, a fim de desenvolver
elaborados por nutricionistas devidamente registrada em ata. Interno do Conselho, desde que as atividades de forma efetiva.
responsáveis com a participação § 2º. Fica vedada a indicação do Or- aprovada em reunião convocada II - fornecer ao CAE, sempre que
do Conselho Municipal de Ali- denador de Despesas das Entidades para discutir esta pauta específica. solicitado, todos os documenmentação Escolar – CAE – com a Executoras para compor o Conselho § 10. Nas hipóteses previstas no tos e informações referentes à
utilização de gêneros alimentícios de Alimentação Escolar.
§ 9º, a cópia do correspondente execução do PNAE em todas
básicos, respeitando os refe- § 3º. A nomeação dos membros termo de renúncia ou da ata da as etapas, tais como: editais de
renciais nutricionais, os hábitos do CAE deverá ser feita por ato do sessão plenária do CAE ou ainda licitação e/ou chamada pública,
alimentares, a cultura e a tradição Poder Executivo, de acordo com a da reunião do segmento, em que extratos bancários, cardápios,
alimentar da localidade, pautan- Lei Orgânica do Município, obser- se deliberou pela substituição do notas fiscais de compras e dedo-se na sustentabilidade e diver- vadas as disposições previstas neste membro, deverá ser encaminhada mais documentos necessários
sificação agrícola da região e na artigo, obrigando-se a Entidade ao FNDE pela Entidade Executora. ao desempenho das atividades
alimentação saudável adequada. Executora a acatar todas as indica- § 11. Nas situações previstas nos de sua competência;
ções dos segmentos representados. §§ 7º e 8º, o segmento represen- III - realizar, em parceria com
CAPÍTULO II
§ 4º. Excetuada a hipótese prevista tado indicará novo membro pra o FNDE, a formação dos conDA COMPOSIÇÃO DO
no art. 1º, VI desta Lei, o Conselho preenchimento do cargo, mantida selheiros sobre a execução do
CONSELHO
Art. 3º. O Conselho Municipal de Municipal de Alimentação Escolar a exigência de nomeação por ato PNAE e temas que possuam
Alimentação Escolar – CAE – será reunir-se-á ordinariamente, com a do Chefe do Executivo Municipal, interfaces com este Programa;
IV - divulgar as atividades do
constituído por 7 (sete) membros, presença de pelo menos metade conforme o caso.
de seus membros em primeira § 12. No caso de substituição de CAE por meio de comunicação
com a seguinte composição:
I – 1 (um) representante indicado convocação e em segunda con- conselheiro do CAE, na forma do § oficial da Entidade Executora.
pelo Chefe do Poder Executivo; vocação com qualquer número, 9º, o período do seu mandato será Art. 7º. O Programa de AlimenII - 2 (dois) representantes das decorridos trinta minutos após o complementar ao tempo restante tação Escolar será executado
com:
entidades de trabalhadores da horário marcado.
daquele que foi destituído.
educação e de discentes, indi- § 5º. Os dados referentes ao CAE § 13. A aprovação ou as modi- I - recursos próprios do Municícados pelo respectivo órgão de deverão ser informados pela En- ficações no Regimento Interno pio consignados no orçamento
representação, devendo uma tidade Executora por meio do do CAE somente poderá ocorrer anual;
vaga representar os docentes, a cadastro disponível no portal do pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois II - recursos transferidos pela
serem escolhidos por meio de FNDE (www.fnde.gov.br) e, no prazo terços) dos conselheiros titulares. União e pelo Estado;
III - recursos financeiros ou
assembleia específica, para este máximo de 20 (vinte) dias úteis, a
CAPÍTULO IV
contar da data do ato de nomeação, DAS DISPOSIÇÕES FINAIS produtos doados por entidades
fim, registrada em ata;
III - 2 (dois) representantes de pais deverão ser encaminhados ao FNDE Art. 5º. O Regimento Interno a ser particulares, instituições estrande alunos matriculados na rede ofício de indicação do representan- instituído pelo CAE deverá obser- geiras ou internacionais.
de ensino a qual pertença a Enti- te do Poder Executivo, bem como var o disposto nos arts. 34, 35 e 36 Art. 8º. Esta Lei entra em vigor
dade Executora, indicados pelos cópia dos seguintes documentos: da Resolução/CD/FNDE no 26, de na data da sua publicação,
Conselhos Escolares, Associações I - as atas relativas aos incisos II, III 17 de junho de 2013, do Conselho revogadas as disposições em
de Pais e Mestres ou entidades e IV do art. 3o , desta Lei;
Deliberativo do Fundo Nacional contrário, especialmente a Lei
similares, escolhidos por meio de II - o ato administrativo de nomea- de Desenvolvimento da Educação. nº 308, de 18 de abril de 2001.
assembleia específica para tal fim, ção do CAE; e
§ 1º. A aprovação ou as modifiIII - a ata de eleição do Presidente cações no Regimento Interno do
PREFEITURA DE IPERÓ,
registrada em ata;
IV - 2 (dois) representantes indi- e do Vice Presidente do Conselho. CAE somente poderão ocorrer EM 07 DE JUNHO DE 2021.
cados por entidades civis organi- § 6º. A presidência e a vice-presi- pelo voto de, no mínimo, 2/3 (dois
zadas, escolhidos em assembleia dência do CAE somente poderão terços) dos conselheiros titulares. LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito
específica para tal fim, registrada ser exercidas pelos representantes § 2º. A Assembleia Geral Extraorindicados nos incisos II, III e IV do dinária realizar-se-á por iniciativa
em ata.
§ 1º. Os discentes só poderão ser art. 3º desta Lei.
do Presidente ou dos membros do Publicado nesta Secretaria,
indicados e eleitos quando forem § 7º. O CAE terá um Presidente e CAE que representem no mínimo em 07 de Junho de 2021.
maiores de 18 anos ou emanci- um Vice-Presidente, eleitos dentre 1/4 (um quarto) dos Conselheiros.
os membros titulares, por no mí- Art. 6º. O Poder Executivo MuniLUCIANA SANTUCCI
pados.
Secretária de Governo
§ 2º. Preferencialmente, um dos nimo, 2/3 (dois terços) dos conse- cipal através da Secretaria Munirepresentantes a que se refere o lheiros titulares, em sessão plenária cipal da Educação deverá:
inciso II deste artigo deve perten- especialmente voltada para este I - garantir ao CAE, como órgão

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Governo e Departamento
Jurídico, IMPUGNAÇÃO À
PARA FINS DE REGULARIZA- INSTAURAÇÃO DA REURB-S
ÇÃO FUNDIÁRIA – NÚCLEO realizada, conforme lhes é
CARIJÓ –LOCALIZADO NA facultado pelo § 5º do Art. 31
RUA OLIMPIO PAVON
da Lei nº 13.465/2017, des(Proc. Adm. 1906/2013) crevendo especificamente
os pontos controversos, sob
A MUNICIPALIDADE DE IPERÓ, pena de nulidade, ESCLAREpessoa jurídica de direito pú- CENDO QUE AS PLANTAS E
blico, inscrita no CNPJ/MF sob PROJETOS ESTÃO DISPONÍn° 46.634.085/0001-60, com VEIS PARA VISUALIZAÇÃO E
sede na Avenida Santa Cruz, EXTRAÇÃO DE CÓPIAS POR
nº 355, neste ato representado MEIO DE REQUERIMENTO
por seu Prefeito, Sr. LEONAR- A SER REALIZADO NO PAÇO
DO ROBERTO FOLM, no uso MUNICIPAL.
de suas atribuições legais e
nos termos do artigo 31, § 1°, Iperó, 11 de junho de 2021.
da Lei Federal n°. 13.465/17 e
artigo 24, §1º do Decreto nº LEONARDO ROBERTO FOLIM
9.310/18, TORNA PÚBLICO A
Prefeito Municipal
REGULARIZAÇÃO DO NÚCLEO
CARIJÓ E FAZ SABER ao(s) notificado(s), Sr. JOSÉ HONORATO, HERDEIROS DE MOACIR
DOS SANTOS - ADRELINA
LOPES DE SOUZA SANTOS,
ROSELI DONINGUES GABRIEL
E CÔNJUGE, WASHINGTON
DOMINGUES DOS SANTOS
E CÔNJUGE, WILSON DOS
SANTOS E CÔNJUGE, SELMA
CRISTINA ANTUNES DA MOTA
SILVA E CÔNJUGE, ALESSANDRA DA MOTA SANCHES,
HERDEIROS DE BENEDITO
DOMINGUES DOS SANTOS,
constantes como confrontantes de acordo com a descrição
da matrícula 49.864 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Porto Feliz, e os
proprietários, ora MAURA
PIRES DOMINGUES, MORGANA DE FÁTIMA DOMINGUES
e ANTONIO CARLOS DOMINGUES e os TERCEIROS
INTERESSADOS, que o poder
público municipal instaurou
procedimento para fins de
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DE INTERESSE SOCIAL, do
núcleo denominado “CARIJÓ”, Processo Administrativo
1906/2013 (antigo processo
interno 01/2008) , com acesso
pela Rua Olímpio Pavon, neste
município, sendo parte do
imóvel descrito na matricula
nº 49.864 do CRI da comarca
de Porto Feliz.
Dessa forma, ficam OS ACIMA
NOMINADOS E TERCEIROS
INTERESSADOS cientificados de que, no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir
da data de publicação do
presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO poderão apresentar, EM
REQUERIMENTO A SER PROTOCOLADO NO PAÇO MUNICIPAL, Avenida Santa cruz, nº
355, dirigido a Secretaria de
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