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ATOS OFICIAIS

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL

LEI N° 1.039, DE 08
de 2000 (LRF) que será realizada
celebração de Termo de Adesão peitadas as normas e princípios nal vinculada ao Município;
Audiência Pública para exposi- DE SETEMBRO DE 2021. entre o órgão ou entidade inte- que regem a Administração Pú- II - identificar-se invocando sua
ção e discussão Projeto de Lei
ressada e o prestador do serviço blica, tais como o da legalidade, condição de voluntário quando
Portaria n.º 070/2021 - Con- do Executivo nº 016/2.021 que ‘‘Institui o serviço voluntário no voluntário.
impessoalidade, eficiência, bem não estiver no pleno exercício
ceder férias a funcionária Ana “Estabelece o Plano Plurianual âmbito da Administração Pública § 1º - O termo de adesão será como a postura cívica e profis- das atividades voluntárias presTeresa de Moraes Andrade, – PPA 2022/2025 – para o Muni- do Município de Iperó e dá outras formalizado mediante a verifica- sional;
tadas;
RG: 22.571.677-X (Comprador), cípio de Iperó, e define as metas
providências”
ção da capacidade do interessa- II - o prestador de serviço volun- III - receber, a qualquer título,
referência “G-2”, no período de e prioridades da Administração
do em prestar o serviço voluntá- tário apresentar comportamento remuneração ou ressarcimento,
13/09/202 à 27/09/2021.
Municipal para o exercício de LEONARDO ROBERTO FOLIM, rio pretendido e a apresentação incompatível com a atuação;
inclusive com relação a eventuais
Portaria n.º 070/2021 - Publica- 2022”, marcada para às 16h do Prefeito Municipal de Iperó, de documento de identificação III - não houver a reparação dos acidentes ocorridos, em decorda e registrada nesta secretaria dia 28 de setembro de 2021, na Estado de São Paulo, no uso de oficial de validade nacional.
danos que o prestador de serviço rência de serviços prestados
em 08 de setembro de 2021. Câmara Municipal de Iperó, Rua suas atribuições legais, FAZ SA- § 2º - Do termo de adesão a que voluntário vier a causar à Admi- voluntariamente;
Raul Benedito Guazzelli, n.º45 no BER QUE A C MARA MUNICIPAL se refere o caput deste artigo nistração Pública Municipal ou a IV - apresentar-se, sob qualquer
APROVOU E ELE SANCIONA E deverão constar, no mínimo: terceiros na execução do serviço pretexto, como preposto do
Município de Iperó/SP.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
PROMULGA A SEGUINTE LEI:
I - o nome e a qualificação do voluntário;
órgão ou entidade a que esteja
Presidente
Iperó, 10 de setembro de 2021. Art. 1º - Fica instituído o ser- prestador de serviço voluntário; IV - o prestador de serviço vinculado, salvo na hipótese
viço voluntário no âmbito da II - o local, o prazo, a periodici- voluntário atuar em conflito de da efetiva prestação de serviço
Valéria Regina Matheus de Souza Administração Pública do Muni- dade e a duração da prestação interesses;
objeto do termo de adesão
PORTARIA DA MESA
V - por interesse público ou firmado.
Presidente da Comissão de cípio de Iperó, o qual tem como do serviço;
DIRETORA DO PODER
objetivo estimular e fomentar III - a definição e a natureza conveniência da administração Art. 11 - Compete aos órgãos e
Finanças e Orçamento
LEGISLATIVO MUNICIPAL
ações de exercício de cidadania, das atividades a serem desen- pública;
entidades municipais interessaVI - por ausência de interesse dos, no âmbito de suas respecAnderson Fernando de Almeida solidariedade com o próximo e volvidas;
Portaria da Mesa Diretora
envolvimento comunitário, de IV - ressalva de que o prestador do voluntário superveniente à tivas atribuições:
Relator da Comissão de
n.º 008/2021 - Conceder, nos
forma livre e organizada, ficando de serviços voluntários é respon- formalização do termo;
Finanças e Orçamento
I - fixar, quando for o caso e
termos do artigo 96 e seguintes
sua prestação disciplinada pelos sável pela atividade que se com- VII - pelo descumprimento das em razão de eventuais espedo Estatuto dos Funcionários
termos dispostos na presente Lei. prometeu a realizar, bem como normas previstas nesta Lei.
José Alberto Lima
cificidades, requisitos a serem
Públicos do Município de Iperó,
Membro da Comissão de Art. 2º - Considera-se serviço por eventuais prejuízos que, por Parágrafo único. Ocorrida a satisfeitos pelos prestadores de
Lei n.º 19/1992, à servidora Maria
voluntário, para os fins desta sua culpa ou dolo, vier a causar à rescisão com base nos incisos I, serviço voluntário, tais como
Finanças e Orçamento
Aparecida Alves de Almeida, RG:
Lei, a atividade não remunerada, Administração Pública Municipal IV e VII deste artigo, fica vedada qualificações profissionais ou
27.455.255-3 (Agente de Serviprestada por pessoa física a ór- e a terceiros, respondendo civil ao prestador do serviço volun- experiência na área;
ços de Limpeza) referência “B”,
gãos públicos ou entidades inte- e penalmente suas ações e/ou tário a adesão a novo termo, a II - manter banco de dados
AUDIÊNCIA PÚBLICA
15 (quinze) dias de licença-prêgrantes da Administração Pública omissões, inclusive quando o qualquer tempo.
atualizado de seus prestadores
mio, referentes ao quinquênio Apresentação/Discussão do Municipal, que tenham objetivos dano decorrer da interrupção, Art. 9 - Cabe ao prestador de de serviço voluntário, contendo,
16/06/2010 a 15/06/2015, con- Projeto de Lei do Orçamento cívicos, culturais, educacionais, sem a prévia e expressa comu- serviço voluntário:
no mínimo, nome, qualificação
siderando como termo inicial a
científicos, técnicos, consultivos, nicação de que trata o parágrafo I - desenvolver os serviços que completa, endereço residencial,
Anual Exercício de 2.022
data de 19/08/2021 e termo final
recreativos ou de assistência à único do art. 8º desta Lei.
estejam de acordo com seus correio eletrônico, data de início
02/09/2021.
A Prefeitura Municipal de Iperó, pessoa.
§ 3º - A periodicidade e os horá- conhecimentos, experiências, e término do trabalho, atividades
através da Secretaria de Admi- Art. 3º - O serviço voluntário não rios da prestação do serviço vo- motivações e com os quais tenha desenvolvidas, bem como data
Portaria n.º 008/2021 Publicada e nistração e Finanças, convida gera vínculo funcional ou em- luntário poderão ser livremente afinidade;
e motivo da saída do corpo de
Registrada em 06/08/2021.
para audiência pública visando pregatício, tampouco qualquer ajustadas entre o órgão ou en- II - comprovar a formação pro- voluntários, se houver.
a discussão e apresentação do obrigação de natureza trabalhis- tidade municipal e o voluntário, fissional necessária, por meio Art. 12 - Ao término do período
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO Projeto de Lei do Orçamento ta, previdenciária ou afim com a de acordo com as conveniências de apresentação de certificado de prestação do serviço volunPresidente
de conclusão de curso, quando tário, desde que não inferior a
Anual do exercício de 2022, a Administração Pública Municipal. de ambas as partes;
ser realizada no próximo dia Art. 4º- Os servidores voluntários § 4º - Qualquer alteração no ho- o serviço prestado assim exigir; 1 (um) mês, poderá o prestador
JOSIMAR APARECIDO FERREIRA 21 de Setembro (terça-feira), às atuarão em regime de coope- rário de prestação dos serviços III - ter acesso a programas de solicitar à Administração PúVice-Presidente
16:30 hs no Paço Municipal (sala ração, auxiliando os servidores deverá ser precedida de Termo capacitação e/ou aperfeiçoa- blica a emissão de declaração
das licitações), em atendimento públicos titulares de cargos, em- Aditivo, firmado de comum acor- mento inicial e/ou contínuo, bem comprobatória de realização de
AURÍLIO REGINALDO DOS ao disposto no inciso I, § 1º, do pregos ou funções públicas no do entre o órgão ou entidade como a orientações adequadas, suas atividades como servidor
SANTOS
Art. 48 da Lei Complementar âmbito da Administração Pública interessada e o prestador do para a boa prestação do serviço; voluntário, a qual será assinada
1.º Secretário
IV - participar das análises e pelo responsável do órgão ou
101/2000 – Lei de Responsabi- Municipal de Iperó.
serviço voluntário.
Art. 5º - Fica vedado:
lidade Fiscal.
Art. 7º - A prestação de servi- estudos que disserem respeito entidade municipal onde exerceu
VALÉRIA R. MATHEUS DE
I - a admissão do trabalho volun- ços voluntários terá o prazo de à prestação dos seus serviços, suas atividades.
SOUZA
Iperó, 16 de Setembro de 2021. tário que substitua o de qualquer duração de até 1 (um) ano, pror- visando sempre o aperfeiçoa- Art. 13 - A seleção, a coorde2.º Secretário
categoria profissional, servidor rogável por iguais e sucessivos mento do mesmo;
nação e o acompanhamento do
BRUNA LETÍCIA OLIVEIRA ou empregado público que seja períodos, a critério dos interes- V - encaminhar sugestões e/ corpo de prestadores de serviço
de responsabilidade do Muni- sados, mediante a celebração de ou reclamações ao responsável, voluntário serão realizados pelas
CURVÊLO
CÂMARA MUNICIPAL
com objetivo de melhorar os entidades ou pelos órgãos púSECRETÁRIA MUNICIPAL DE cípio;
termo aditivo.
DE IPERÓ
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS II - o repasse ou concessão de Parágrafo único. O Termo de serviços prestados;
blicos interessados, nos termos
quaisquer valores ou benefí- Adesão poderá ser unilateral- VI - ser reconhecido pelos servi- regulamentados por Decreto
AUDIÊNCIA PÚBLICA
cios aos prestadores de serviço mente rescindido pelas partes, ços prestados, inclusive solicitar a ser expedido pelo Chefe do
voluntário, ainda que a título a qualquer tempo, mediante emissão de declarações pela Poder Executivo.
A Câmara Municipal de Iperó
de ressarcimento de eventuais prévia e expressa comunicação, chefia da área em que atuou. Parágrafo único. Aos prestatorna público, nos termos do
despesas realizadas por este na com antecedência mínima de Art. 10 - É vedado ao prestador dores de serviço voluntário para
parágrafo 1.º do artigo 258 do
execução de suas atividades; e 72h (setenta e duas horas).
de serviço voluntário:
áreas ou setores públicos onde
Regimento Interno da Câmara
III - a prestação de serviço vo- Art. 8º - O termo de adesão será I - prestar serviços em substi- haja a obrigação legal de sigilo
Municipal de Iperó, e parágrafo
luntário pelo menor de 18 anos. encerrado antecipadamente, tuição a servidor municipal ou das informações, será obrigaúnico, do artigo 48 da Lei ComArt. 6º - A prestação de serviço dentre outros motivos, quando: empregado público, ou ainda a tória a assinatura de Termo de
plementar n.º101 de 04 de maio
voluntário será precedida da I - não forem observadas e res- membro de categoria profissio- Confidencialidade.
EXPEDIENTE: PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ/SP EDIÇÃO DIGITAL
FOTOS/ TEXTOS/ DIAGRAMAÇÃO: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕESPÚBLICAS
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Art. 14 - As despesas com a âmbito da Administração Pública § 3º- As entidades civis só podeLEI Nº 1.041, DE 08
de geração de trabalho, empre- detalhado das atividades deexecução dos serviços, quando Municipal, direta ou indireta e rão indicar pessoas que comproDE SETEMBRO DE 2021
go e renda e de qualificação e sempenhadas e dos resultados
houver, salvo despesas pessoais sociedade civil.
vadamente façam parte de seus
requalificação profissional no obtidos;
do prestador de serviço voluntá- V – fomentar o estabelecimento quadros sociais;
“Institui o Conselho Municipal Município, isoladamente ou Art.4º. O Conselho Municipal
rio, correrão por conta das dota- de laços de cooperação entre os § 4º - As nomeações serão do Trabalho, Emprego e Renda em conjunto com os conselhos do Trabalho, Emprego e Renda ções orçamentárias próprias de órgãos públicos, instituições aca- efetivadas através de Decreto - CMTER, e o Fundo Municipal instituídos no âmbito municipal, CMTER será constituído de forma
cada entidade ou órgão público dêmicas, autárquicas, organiza- Municipal.
do Trabalho, Emprego e Renda - bem como proceder a sua ho- tripartite e partidária, com nove
interessado.
ções profissionais, empresariais, Art. 4º. O mandato dos membros FMTER, e dá outras providencias”. mologação.
membros titulares e respectivos
Art. 15 - Esta Lei entrará em culturais e outras relacionadas do Conselho será de 02 (dois)
III - propor programas, projetos suplentes, contando em sua
vigor na data de sua publicação. às suas atividades, com o fim anos, permitidas reconduções. LEONARDO ROBERTO FOLIM e medidas que incentivem o composição, com representação
de implementar melhorias nas Art. 5º. As funções dos mem- no uso de suas atribuições le- associativismo e auto-organiza- do governo municipal, dos traPREFEITURA DE IPERÓ,
discussões e propostas acerca bros do Conselho Municipal da gais, considerando os termos ção como forma de geração de balhadores e dos empregadores
EM 08 DE SETEMBRO DE 2021. das políticas públicas voltadas Juventude serão consideradas da Lei Federal nº 13.667, de emprego e renda do Município. conforme segue:
ao atendimento da juventude; serviço público relevante, sen- 17/05/2018 e da Resolução nº IV- identificar e indicar a Secre- I - 3 (três) representantes do
LEONARDO ROBERTO FOLIM VI – pronunciar-se sobre maté- do vedada sua remuneração, a 831, de 21/05/2019 FAZ SABER taria Executiva da Comissão Esta- Poder Público e suplentes;
Prefeito de Iperó
rias que lhe sejam submetidas qualquer título.
QUE A CÂMARA MUNICIPAL dual de Emprego de São Paulo as II - 3 (três) representantes dos
e contribuir na propositura e Art. 6º. Dentro os membros do APROVOU E ELE SANCIONA E instituições financeiras, por meio Trabalhadores e suplentes;
Publicada nesta Secretaria, em revisão de ações atinentes aos Conselho Municipal da Juventu- PROMULGA A SEGUINTE LEI: de Resolução, as áreas e setores III - 3 (três) representantes dos
08 de Setembro de 2021.
objetivos do conselho;
de serão escolhidos o Presidente,
prioritários do Município para Empregadores e suplentes.
VII – fiscalizar para que se cum- Vice-Presidente e Secretário
CAPITULO I
alocação de recursos do FAT, no §1º. O mandato dos membros
LUCIANA SANTUCCI
pra a legislação em âmbito Geral, através de eleição direta, DO CONSELHO MUNICIPAL âmbito do Programa de Geração do CMTER será de 4 (quatro)
Secretária de Governo
federal, estadual e municipal por maioria simples de votos, DO TRABALHO, EMPREGO E de Emprego e Renda;
anos, permitida a recondução
que atendam aos interesses devendo sua eleição constar de
RENDA
V - proceder ao acompanha- por um único mandato subseda juventude, informando os ata lavrada no ato.
mento da utilização dos recursos quente, devendo o processo de
órgãos executivos para tomada § 1º. O Conselho Municipal da Seção I - Da Constituição, públicos utilizados na geração recondução observar o mesmo
LEI Nº 1.040, DE 08
de providências que se fizerem Juventude se reunirá, ordina- Objetivos e Competências de trabalho, emprego e renda procedimento de indicação.
DE SETEMBRO DE 2021. pertinentes;
riamente, uma vez por mês ou,
e na qualificação e requalifica- §2º. A nomeação dos membros
VIII – colaborar na elaboração de extraordinariamente, quando Art.1º. Fica Instituído o Conselho ção profissional no município, do CMTER será feita por De“Dispõe sobre a criação do Con- políticas, programas e serviços convocado pelo presidente ou Municipal do Trabalho, Emprego priorizando os recursos de FAT, creto do Poder Executivo, após
selho Municipal da Juventude – de governo em questões relati- por maioria simples de seus e Renda - CMTER, vinculado à propondo as medidas que julgar indicação pelos órgãos públicos
CMJ e dá outras providências. vas à juventude;
membros.
Secretaria de Governo, órgão co- necessárias para melhoria do de- municipais e pelas entidades
IX – criar comissões especia- § 2º. O Conselho Municipal da legiado, de caráter permanente sempenho das políticas públicas; representativas indicadas nos
LEONARDO ROBERTO FOLIM, lizadas ou grupos de trabalho Juventude se reunirá ordina- e deliberativo.
VI - analisar as tendências do incisos I a III, observadas as disPrefeito do Município de Iperó, para promover estudos, elaborar riamente, uma vez por mês ou, Parágrafo único. Compreen- sistema produtivo no âmbito posições previstas neste artigo.
Estado de São Paulo, no uso de projetos, fornecer subsídios ou extraordinariamente, quando de-se por caráter deliberativo a do Município e seus reflexos na §3º. Os representantes do Poder
suas atribuições legais, FAZ SA- sugestões para apreciação do convocado pelo presidente ou participação na elaboração e no criação de postos de trabalho Executivo Municipal poderão ser
BER QUE A C MARA MUNICIPAL Conselho, em período de tempo por iniciativa da maioria simples acompanhamento do Plano de e perfil da demanda de traba- substituídos a qualquer tempo
APROVOU E ELE SANCIONA E previamente fixado;
de seus membros, com vistas a Trabalho do Sistema Nacional de lhadores, com base em sistema e exercerão suas funções no
PROMULGA A SEGUINTE LEI: X – elaborar seu regimento inter- tratar neste caso de assuntos de Emprego - SINE e do Programa permanente de informações CMTER enquanto investidos em
Art. 1º. Fica criado no Município no e encaminhá-lo para aprova- maior urgência.
de Geração de Emprego e Renda, sobre o mercado de trabalho no cargos públicos.
de Iperó o Conselho Municipal ção através de Decreto Municipal. § 3º. O Conselho ora instituído no âmbito municipal.
município;
§4º. Os representantes das enda Juventude – CMJ, órgão Parágrafo Único: Poderá o se reunirá com a presença de Art. 2º. O Conselho Municipal VII - propor medidas alter- tidades dos trabalhadores e dos
deliberativo e consultivo das Conselho manter contato direto maioria simples de seus mem- do Trabalho, Emprego e Renda nativas, econômicas e sociais, empregadores serão indicados
políticas públicas locais, vincula- com as diversas secretarias, au- bros e suas deliberações serão - CMTER, terá por finalidade es- geradoras de oportunidades de pelas entidades representativas
do à Secretaria de Assistência e tarquias e empresas municipais, tomadas sob a forma de resolu- tabelecer diretrizes e prioridades trabalho e renda que atenuem do Município.
Desenvolvimento Social – SADS, objetivando o efetivo suporte ções publicadas no Diário Oficial para as políticas de fomento e os efeitos negativos dos ciclos
tendo por objetivo propor, de- para as propostas encaminha- do Município e consignadas em apoio a geração de trabalho, econômicos e do desemprego
Seção II - Da Estrutura
liberar, contribuir na normati- das à Secretaria de Assistência e atas de aprovação.
emprego e renda e a qualificação estrutural sobre o mercado de
e Funcionamento
zação, acompanhar e fiscalizar Desenvolvimento Social.
§ 4º. As demais regulamentações e requalificação profissional no trabalho;
políticas relativas aos direitos da Art. 3º. O Conselho Municipal relativas ao Conselho Municipal Município de Iperó.
VII - incentivar a moderniza- Art. 5º. A presidência do Consejuventude, bem como atender da Juventude, de composição da Juventude deverão constar de Art. 3º. Compete ao Conselho ção das relações de trabalho, lho Municipal do Trabalho, Emaos programas, planos e ações paritária será integrado por 8 seu Regimento Interno.
Municipal do trabalho, Emprego especialmente nas questões de prego e Renda - CMTER, eleita
voltados ao atendimento dos (oito) membros efetivos e su- Art. 7º. As normas para realiza- e Renda - CMTER:
segurança e saúde;
bienalmente por maioria absojovens deste Município.
plentes, sendo:
ção da Conferência Municipal I - articular-se com instituições IX - editar publicações dando luta de votos dos seus membros
Art. 2º. São atribuições do I – 04 (quatro) jovens represen- da Juventude deverão ser disci- públicas e privadas, inclusive ênfase à divulgação de infor- titulares, será alternada entre as
Conselho Municipal da Juven- tando a sociedade civil, indicados plinadas no Regimento Interno, acadêmicas e de pesquisa, com mações sobre a evolução do representações do governo, dos
tude – CMJ:
por entidades civis sem fim lucra- observadas as regras contidas vistas a obtenção de subsídios estado do mercado de trabalho trabalhadores e dos empregadoI – assessorar e acompanhar a tivos, atuantes no segmento da nas legislações federais e esta- para aperfeiçoamento do Pro- e qualificação de mão de obra e a res, sendo vedada a recondução
implementação de políticas pú- juventude;
duais atinentes ao assunto.
grama Seguro-Desemprego, identificação das oportunidades para o período consecutivo.
blicas de interesse da juventude; II – 04 (quatro) jovens represen- Art. 8º. Esta Lei entra em vigor executadas no âmbito do Siste- de trabalho com vista a reabsor- Art. 6º. Compete ao Presidente
II – apoiar programas, projetos tando o Poder Público, indicados na data de sua publicação.
ma Nacional de Emprego - SINE ção da mão de obra desocupada, do CMTER:
e ações que visem a proteção, a pelo Prefeito.
e dos Programas de Trabalho, bem como disponibilizar as I - presidir as sessões plenárias,
defesa e a garantia dos direitos § 1º – A indicação dos repre- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE Emprego e Geração de Renda, referidas informações no site da estabelecer a pauta de discussão,
dos jovens munícipes;
sentantes da sociedade civil será IPERÓ, EM 08 DE SETEMBRO estabelecendo parcerias que ma- Prefeitura;
orientar os debates e colher os
III – propor à Administração feita na Conferência Municipal
DE 2021.
ximizem o investimento do Fun X - promover o intercâmbio de votos;
Municipal o desenvolvimento da Juventude;
do de Amparo ao Trabalha- informações com a Comissão II - emitir voto de qualidade nos
de atividades que contribuam § 2º - Excepcionalmente, na LEONARDO ROBERTO FOLIM dor - FAT, em programas de Estadual de Emprego e/ou com casos de empate;
para a efetiva integração cultural, primeira composição do ConPrefeito de Iperó
qualificação e requalificação, outros conselhos municipais, ob- III - convocar reuniões ordinárias
econômica, social e política da selho Municipal da Juventude,
intermediação de mão de obra, jetivando não apenas a integra- e extraordinárias, na forma disjuventude;
os representantes da sociedade Publicada nesta Secretaria, em geração de emprego e renda, ção do Sistema, mas também a posta no regime interno;
IV – propor, avaliar e acompa- civil serão indicados em reunião
08 de Setembro de 2021. inserção do jovem e reinserção obtenção de dados orientadores IV - solicitar informações, estunhar a realização de cursos de convocada pela Secretaria de
do desempregado no mercado de suas ações;
dos e/ou pareceres sobre maaperfeiçoamento, capacitação Assistência e Desenvolvimento
LUCIANA SANTUCCI
de trabalho e outras ações do XI - apresentar ao poder exe- térias de interesse do Conselho;
e atualização, na sua área de Social, com pauta específica para
Secretária de Governo
sistema público de emprego; cutivo municipal, anualmente, V - conceder vista de matéria
atuação, a ser ministrados no este fim;
II - elaborar e apreciar projetos projetos de metas e relatório constante de pauta;
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VI - decidir, “ad referendum” do manifestar-se sobre os assuntos Art. 16. O Fundo Municipal a) mensalmente, as demonstra- repasse que firmam estratégias e em bancos ou em caixa especial,
Conselho, quando se tratar de abordados, sem, entretanto, ter do Trabalho, Emprego e Renda ções de receitas e despesas, de programas ao trabalhador;
oriundas das receitas especifimatéria inadiável e não houver direito a voto.
- FMTER terá como órgão de forma sintética;
XIII - outros recursos financeiros cadas;
tempo hábil para a realização de Art.10. O CMTER poderá organi- natureza deliberativa o Conselho b) anualmente, os inventários que lhe forem legalmente dispo- II - direitos que, por ventura vier
reunião, devendo dar imediato zar-se em câmaras temáticas que Municipal do Trabalho, Emprego dos bens moveis e o balanço ge- nibilizados e atribuídos;
a constituir;
conhecimento da decisão aos convocarão, para sua assessoria, e Renda - CMTER.
ral do FMTER, de forma analítica. XIV - outras receitas que venham III - bens móveis e imóveis que
membros do Colegiado;
pessoas e entidades de notória Art.17. O Fundo Municipal do V - autorizar despesas relaciona- a ser instituídas.
forem destinados ao mesmo;
VII - prestar em nome do Con- especialização, que tenham Trabalho, Emprego e Renda - dos ao FMTER;
§1º. O município poderá celebrar IV - bens móveis e imóveis doaselho, todas as informações re- afinidade com as atribuições FMTER ficará vinculado direta- VI - manter os controles neces- convênio e outras modalidades dos ao fundo;
lativas à gestão dos recursos do específicas do Conselho.
mente à Secretaria de Governo. sários a execução orçamentária de repasse com organizações §1º. Anualmente o conselho
respectivo Fundo do Trabalho, Art.11. O CMTER promoverá Parágrafo único. Em decor- do FMTER;
governamentais, organizações gestor do FMTER processará o
especialmente os provenientes conferência mediante convo- rência do disposto no caput, VII - manter em coordenação não governamentais e organi- inventário dos bens e direitos
do FAT;
cação de entidades envolvidas o ordenador da despesa a ser com o setor de patrimônio da zações não sindicais, a partir de vinculados ao mesmo.
VII - expedir todos os atos ne- no processo de geração de executada através da utilização Prefeitura, os controles neces- normas estabelecidas pelo CON- §2º. As doações com os encessários ao desempenho de emprego renda e qualificação dos recursos do FMTER será o sários sobre os bens materiais DEFAT e complementadas pelos cargos ou ônus destinados ao
suas atribuições;
profissional.
Secretário de Governo.
destinados ao FMTER.
conselhos estaduais e municipais FMTER dispensam a autorização
IX - cumprir e fazer cumprir o Art.12. O CMTER elaborará seu
de emprego.
legislativa prévia.
Regimento Interno do Conselho Regimento Interno, obedecendo
Seção II - Da Gestão e
Seção III - Das Receitas
§2º. As receitas descritas neste §3º. Constituem passivos do
e demais normas atinentes à as normas estabelecidas pelo
da Estrutura
artigo serão depositadas em FMTER as obrigações de qualmatéria.
Conselho Deliberativo do Fundo
Art. 20. Constituem receitas do uma conta especial a ser aberta quer natureza assumidas para
Parágrafo único: A decisão que de Amparo ao Trabalhador - CO- Art.18. O Fundo Municipal FMTER:
e mantida em agência de esta- a administração, manutenção e
se trata o inciso VI deste artigo DEFAT e as disposições desta Lei. do Trabalho, Emprego e Ren- I - repasses, contribuições, do- belecimento de crédito oficial. a execução objetos propostos.
será submetida à homologação
da - FMTER será gerido por nativos, auxílios, subvenções e
Art. 23. Por ocasião da liquidado Conselho, na primeira reunião Seção III - Das Reuniões e um Conselho Gestor composto legados de pessoas físicas ou Seção IV - Das Despesas ção do FMTER os ativos e os bens
subsequente.
Deliberações
por três membros titulares do jurídicas, de direito público ou
imobilizados serão transferidos
Art. 7. A vice-presidência do
Conselho Municipal de Trabalho, privado;
Art. 21. Compreenderão as para o município de Iperó.
CMTER será exercida por repre- Art.13. O Conselho Municipal Emprego e Renda - CMTER com II - auxílios ou subvenções con- despesas do FMTER aquelas
sentante do governo, quando a do Trabalho, Emprego e Renda representação partidária de cada cedidos pela União, Estados, realizadas com:
Seção VI - Do Orçamento e da
presidência couber à represen- - CMTER reunir-se-á:
segmento:
Municípios e Autarquias, por I - financiamento total ou parcial
Contabilidade
tação dos trabalhadores ou dos I - ordinariamente, a cada bi- I – Presidente
órgãos públicos ou entidades de programas, projetos e serempregadores, e de forma al- mestre, por convocação de seu II - Secretário Executivo
públicas ou provadas, nacionais, viços de geração de emprego Subseção I - Do Orçamento
ternada entre as representações presidente;
III - Membro
estrangeiras ou internacionais; e renda, desenvolvidos pelo
dos trabalhadores e dos empre- II - extraordinariamente a qual- §1º. A nomeação dos membros III - dotações orçamentárias do órgão da administração pública Art. 24. O orçamento do FMgadores, quando a presidência quer tempo, por convocação de do Conselho Gestor, eleitos na Município e recursos adicionais municipal responsável pela exe- TER evidenciara as políticas e
for exercida pelo representante seu presidente ou de 1/3 (um primeira reunião ordinária da que a lei estabelecer no transcor- cução da política de geração de programas de trabalho goverdo governo.
terço) de seus membros.
CMTER, por maioria absoluta rer de cada exercício.
emprego e renda ou por órgão namentais, observado o Plano
§1º. No caso de ausência ou Art. 14. As deliberações da dos votos de seus membros IV - recursos provenientes de conveniados;
Plurianual, a Lei de Diretrizes
impedimento do presidente, CMTER deverão ser tomadas por titulares, dar-se-á por resolução transferências intergoverna- II - pagamentos pela presta- Orçamentárias e os princípios
o vice-presidente assumira os maioria simples dos votos, com para mandato de 4(quatro) anos, mentais;
ção de serviços de instituições da universidade e do equilíbrio.
trabalhos da reunião.
quórum mínimo de metade dos podendo ser renovado por igual V - valores financeiros com conveniadas de direito público §1º. O orçamento do Fundo Inte§2º. No caso de vacância da seus membros.
período.
alienação de bens recebidos em e privado para execução de grará o orçamento do município,
presidência, o vice-presidente Parágrafo único. As decisões §2º. Cada membro do Conselho doação ou arrecadados;
programas, projetos e serviços em obediência ao princípio da
assumira o cargo até o término normativas terão forma de de- Gestor terá um suplente que o VI - juros e rendimentos decor- específicos de geração de em- unidade.
do mandato.
liberação, numeradas de forma substituirá em caso de ausência rentes dos depósitos e aplica- prego e renda;
§2º. O orçamento do Fundo
§3º. A vacância ocorrerá quando; sequencial e publicadas em e/ou impedimentos.
ções financeiras de recursos do III - aquisição de material perma- observará, na sua elaboração e
I - o presidente comunicar for- órgãos da imprensa oficial.
§3º. As competências e atribui- Fundo;
nente de consumo, divulgação, execução, os padrões e normas
malmente seu afastamento;
ções dos integrantes do Con- VII - parcelas do produto de bem como de outros insumos estabelecidas na legislação perII - o presidente se ausentar, sem
CAPÍTULO II
selho Gestor do FMTER, assim arrecadação de outras receitas necessários ao desenvolvimento tinente.
justificativa, por duas reuniões DO FUNDO MUNICIPAL DO como as normas internas de or- próprias oriundas de financia- dos programas, projetos e serordinárias consecutivas.
TRABALHO, EMPREGO E ganização e funcionamento, se- mento das atividades econô- viços de geração de emprego e Subseção II - Da Contabilidade
§4º. Caso ocorra a vacância
RENDA - FMTER
rão estabelecidas no Regimento micas, de prestação de serviço renda, seguro-desemprego;
dos cargos de Presidente, ViInterno, elaborado e publicado e outras transferências que o IV - construção, reforma, am- Art. 25. A contabilidade do FMce-presidente ou de qualquer Seção I- Das disposições no prazo de 30(trinta) dias de Fundo terá direito a receber, pliação, aquisição ou locação TER terá por objetivo evidenciar
membro, os respectivos suplenPreliminares
sua instalação.
por força de lei, de convênios e de móveis ou imóveis para a situação financeira, patrimonial
tes substituirão os titulares do
Art. 19. O Conselho gestor do outras modalidades de repasse prestação de serviço de emprego e orçamentária, observados os
mesmo segmento destes, para Art. 15. Fica criado o Fundo FMTER terá as seguintes atri- firmados;
e geração de renda, bem como padrões e normas estabelecidos
completar o mandato.
Municipal de Trabalho, Emprego buições:
VIII – doações - em espécie - fei- para adequada execução dos na legislação pertinente.
Art.8º. O CMTER terá uma Secre- e Renda - FMTER, de natureza I - gerir os recursos do FMTER tas diretamente ao Fundo;
projetos propostos;
Art. 26. A contabilidade será
taria Executiva, à qual competirá contábil e financeira, instrumen- sob acompanhamento e fiscali- IX - quaisquer outros bens ou V - desenvolvimento e aper- organizada de forma a permitir
as ações de cunho operacional to de captação e aplicação de zação do CMTER;
doações que possam ser incor- feiçoamento dos instrumentos o exercício de suas funções de
demandadas pelo conselho e recursos destinados às políticas II - submeter à ciência do CMTER porados;
de gestão, planejamento, admi- controle prévio, concomitante
o fornecimento de informações de fomento e apoio à geração o Plano de Ações e Serviços, X - recursos provenientes da nistração e controle das ações e subsequente, de informar e
necessárias as suas deliberações. de trabalho, emprego, renda e a aprovado na forma do CON- celebração de acordos, convê- afetadas a área de trabalho, apurar custos dos serviços, possiParágrafo único. A Secretaria qualificação e requalificação pro- DEFAT;
nios e outras modalidades de emprego e geração de renda, bilitando a concretização do seu
Executiva do Conselho será fissional no município de Iperó, III - submeter a ciência do CM- repasse, contratos, ajustes e bem como os programas de objetivo, bem como interpretar
exercida por representante do especialmente para atender.
TER, o Plano de Aplicação Anual outros instrumentos firmados capacitação e aperfeiçoamento e analisar os resultados obtidos.
(PAT/Governo) responsável pela I - as funções do Sistema Público do FMTER, recebendo e apre- com órgãos públicos e privados, do trabalhador;
Art. 27. A contabilidade emioperacionalização do Sistema de Emprego, Trabalho e Renda; ciando os apontamentos do organismos internacionais e ou- VI - execução dos objetivos pro- tira relatórios anuais de gestão,
Nacional de Emprego no Mu- II - as ações de habilitação ao colegiado e manifestando-se tras entidades;
postos e aprovados pelo CMTER. inclusive dos custos do serviço.
nicípio.
seguro-desemprego;
justificadamente, acerca da ado- XI - doações e outros recursos,
Parágrafo único. Entende-se
Art. 9º. Os órgãos e instituições, III - a intermediação de mão ção, ou não, das providências com destinação especifica ao deSeção V - Dos Ativos
como relatório de gestão, os
inclusive as financeiras, que inte- de obra, qualificação social e sugeridas pelo Conselho, desde senvolvimento do trabalhador;
balancetes mensais de receita
ragirem com o CMTER poderão profissional, certificação profis- que recebidas tempestivamente; XII - os recursos transferidos da Art. 22. Constituem ativos do e despesas do FMTER e demais
participar das reuniões, se con- sional, pesquisa e informação IV - preparar e submeter à ciência União e Estados através de con- FMTER;
demonstrações exigidas pela
vidadas, sendo-lhes facultado ao trabalho;
do CMTER;
vênios e outras modalidades de I - disponibilidades monetárias Administração e pela legislação
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pertinente, que passarão a fazer de Emprego, instituída pelo do procurador e do candidato, ou desistência dos candidatos A Prefeitura de Iperó, por
parte da contabilidade geral do Decreto Municipal 321/2.001 as quais não serão devolvidas; melhores classificados.
meio da Divisão de Recursos
Município.
funcionará normalmente até a 3- Os candidatos que forem con- Mais informações podem ser Humanos e da Secretaria da
posse dos membros do Con- vocados e que, eventualmente, obtidas diretamente no Depar- Educação, Cultura e Esportes,
Seção VII - Da Execução
selho Municipal de Trabalho, ultrapassarem o número de va- tamento de Recursos Humanos. CONVOCA os classificados
Orçamentária
Emprego e Renda - CMTER, gas somente farão jus à escolha
abaixo indicados para que
para que as ações programadas, no caso de não comparecimento Iperó, 17 de setembro de 2021. compareçam no dia e local
Art. 28. As despesas do FMTER projetos e serviços ofertados ou de desistência dos que consindicados a fim de manifesse constituirão de:
pela Municipalidade, através do tarem com melhor classificação. Divisão de Recursos Humanos tarem interesse na celebração
Sistema Nacional de Emprego Mais informações podem ser
de CONTRATO TEMPORÁRIO
I - pagamento de pessoas físi- - SINE, não sofram solução de obtidas diretamente na Divisão
Secretaria de Educação,
em razão do Edital de Procas ou jurídicas, prestadoras de continuidade.
de Recursos Humanos.
Cultura e Esportes.
cesso Seletivo Simplificado e
serviços a entidades de direito Art. 33. Fica o Executivo autoriEmergencial nº 001/2021, e
privado para a execução de zado no âmbito de sua compe- Iperó, 17 de setembro de 2021.
com fundamento no inciso
programas, projetos ou serviços tência, a expedir os atos necessáEDITAL DE CONVOCAÇÃO VI do art. 2º da Lei Municipal
específicos na área de Trabalho, rios à regulamentação desta lei. Divisão de Recursos Humanos
CONCURSO PÚBLICO
nº 557/2006 (com alteração
Emprego, Geração de Renda e Art. 34. Esta Lei entrara em vigor
01/2019
dada pela Lei Municipal nº
todas as ações executadas pelo na data de sua publicação.
Secretaria de Educação,
605/2007).
SINE;
Cultura e Esportes
A Prefeitura de Iperó, por meio A contratação temporária
II - aquisição de material perma- PREFEITURA MUNICIPAL DE
do Departamento de Recursos fundamenta-se em razão do
nente, de consumo e de outros IPERÓ, 08 DE SETEMBRO DE
Humanos e da Secretaria de estado de calamidade pública
insumos necessários ao de2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Saúde, comunica a convocação no município em decorrência
senvolvimento dos programas,
CONCURSO PÚBLICO
para o provimento de cargo em da Pandemia causada pelo
projetos e serviços na área de LEONARDO ROBERTO FOLIM
01/2019
caráter efetivo.
novo coronavírus (COVID19).
trabalho, emprego, geração de
Prefeito de Iperó
A chamada seguirá a ordem A convocação seguirá a ordem
renda, cursos, capacitação de traA Prefeitura de Iperó, por meio dos candidatos classificados nos dos candidatos classificados
balhador e seguro-desemprego; Publicada nesta Secretaria em da Divisão de Recursos Humanos termos do Edital de Concurso nos termos do Edital de ProIII - desenvolvimento e aperfei08 de Setembro de 2021.
e da Secretaria da Educação, Público n° 001/2019.
cesso Seletivo Simplificado e
çoamento dos instrumentos de
Cultura e Esportes, CONVOCA LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Emergencial nº 001/2021.
gestão, planejamento, adminisLUCIANA SANTUCCI
os classificados abaixo indicados Santa Cruz, 355 – Jardim Santa LOCAL: Prefeitura de Iperó –
tração e controle das ações na
Secretária de Governo
para que compareçam no dia e Cruz
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
área de trabalho, emprego e
local indicados a fim de manifes- DATA: 21.09.2021
Santa Cruz.
geração de renda;
tarem interesse na celebração de HORÁRIO: 09h30min
DATA: 21.09.2021 HORÁRIO:
IV - desenvolvimento de prograCONTRATO TEMPORÁRIO em CARGO: TECNICO EM ENFER- 09h00m
mas de capacitação e aperfeiçoa- EDITAL DE CONVOCAÇÃO razão do Edital de Concurso Pú- MAGEM- Classificado de nº CARGO: ORIENTADOR COmento do trabalhador;
CONCURSO PÚBLICO Nº blico nº 001/2019, em especial, 59º e 60º.
VID-19- Classificado de nº 44º.
V - atendimento de despesas
01/2019
no disposto no item 9.9, e com
Orientações:
Orientações:
diversas, de caráter urgente e
fundamento no inciso VI do art. 1- Os candidatos deverão apre- 1- Os candidatos deverão
inadiável, necessário a execução A Prefeitura de Iperó, por meio 2º da Lei Municipal nº 557/2006 sentar cópia acompanhada dos apresentar cópia acompadas ações, programas e projetos da Divisão de Recursos Humanos (com alteração dada pela Lei originais da Carteira de Identida- nhada dos originais dos docuna área de trabalho, emprego, e da Secretaria de Educação, Municipal nº 605/2007).
de (RG) e Diploma ou Certificado mentos constantes no Anexo
geração de renda, cursos, se- Cultura e Esportes, CONVOCA A convocação seguirá a ordem acompanhado do respectivo I desta convocação no moguro-desemprego, e quaisquer os candidatos abaixo relacio- dos candidatos classificados nos Histórico Escolar no momento mento da atribuição, a não
outras ações voltadas ao funcio- nados para comparecimento termos do Edital de Concurso da atribuição;
apresentação dos documentos
namento do SINE.
às repartições municipais para Público n° 001/2019.
2- A escolha por procuração será exigidos tornará sem efeito a
Art. 29. A execução orçamen- fins de provimento de cargo em LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. feita mediante entrega do res- aprovação obtida pelo canditária das receitas se processará caráter efetivo.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa pectivo instrumento de mandato dato, anulando-se todos os
através da obtenção do seu A convocação seguirá a ordem Cruz.
com firma reconhecida acompa- atos ou efeitos decorrentes da
produto nas fontes determina- de classificação dos candidatos, DATA: 21.09.2021 - HORÁRIO: nhado de cópias reprográficas inscrição no processo seletivo
das nesta lei.
nos termos do Edital de Concur- 09h00m
do documento de identidade do simplificado;
so Público n° 001/2019.
CARGO: MOTORISTA - Classifi- procurador e do candidato que 2- A escolha por procuração
CAPITULO III
LOCAL: Prefeitura de Iperó- Ave- cados do nº 25º ao 29º.
ficarão retidas;
será feita mediante entrega
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS nida Santa Cruz, 355- Jardim CARGO: AUXILIAR DE DESEN- 3- Os candidatos chamados do respectivo instrumento de
Santa Cruz– Iperó-SP.
VOLVIMENTO INFANTIL- Clas- que ultrapassarem o número de mandato com firma reconheArt. 30. A função de membro do DATA: 21.09.2021 - HORÁRIO: sificado do nº 04º ao 06º.
vagas somente escolherão em cida acompanhado de cópias
Conselho Municipal do Trabalho, 09h00min
Orientações:
caso do não comparecimento reprográficas do documento
Emprego e Renda - CMTER e do CARGO: AUXILIAR DE DESEN- 1- Os candidatos deverão apre- ou desistência dos candidatos de identidade do procurador
Conselho do Fundo Municipal VOLVIMENTO INFANTIL- Clas- sentar cópia acompanhada dos melhores classificados.
e do candidato que ficarão
do Trabalho, Emprego e Renda sificados de nº 01º ao 03º.
originais da Carteira de Identida- Mais informações podem ser retidas;
- FMTER será exercida gratuiOrientações:
de (RG) e Diploma ou Certificado obtidas diretamente no Depar- 3- Os candidatos chamados
tamente e considerada serviço 1- O candidato deverá apre- acompanhado do respectivo tamento de Recursos Humanos. que ultrapassarem o número
público relevante.
sentar cópias acompanhadas Histórico Escolar no momento
de vagas somente escolherão
Art. 31. O apoio e o supor- das vias originais da Carteira de da atribuição;
Iperó, 17 de setembro de 2021. em caso do não comparecite administrativo necessário à Identidade (RG) e Diploma ou 2- A escolha por procuração será
mento ou desistência dos canorganização, à estrutura e ao Certificado acompanhado do feita mediante entrega do res- Departamento de Recursos didatos melhores classificados.
funcionamento do Conselho respectivo Histórico Escolar no pectivo instrumento de mandato
Humanos
Mais informações podem ser
Municipal do Trabalho, Emprego momento da atribuição;
com firma reconhecida acompaobtidas diretamente na Divie Renda - FMTER ficarão a cargo 2- A escolha do local de trabalho nhado de cópias reprográficas
Secretaria de Saúde
são de Recursos Humanos.
da Secretaria de Governo.
se for o caso, poderá ser efeti- do documento de identidade do
vada por meio de procuração procurador e do candidato que
Iperó, 17 de setembro de 2021.
CAPITULO IV
mediante apresentação do res- ficarão retidas;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DAS DISPOSIÇÕES
pectivo instrumento de mandato 3- Os candidatos chamados
PROCESSO SELETIVO
Divisão de Recursos Humanos
TRANSITORIAS FINAIS
com firma reconhecida acompa- que ultrapassarem o número de
SIMPLIFICADO E
nhado de cópias reprográficas vagas somente escolherão em
EMERGENCIAL
Secretaria de Educação,
Art. 32. A Comissão Municipal do documento de identidade caso do não comparecimento
Nº 001/2021
Cultura e Esportes.
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ATA DE REUNIÃO DO
Conselho Municipal da Criança Sra. Presidente deste Conselho
CONSELHO MUNICIPAL DA e Adolescente não estarem sen- Sra. Elisa Marcia Vaz dos Santos
CRIANÇA E ADOLESCENTE DE do chamados em sindicâncias, Juliato representante da SecreIPERÓ
eventos, comissões e afins re- taria de Assistência e Desenvolferentes a criança e adolescente vimento Social Presidente deste
CMDCA – REALIZADA
como prevê a lei municipal 777 Conselho e quem conduziu esta
PRESENCIALMENTE EM
de 03 de fevereiro de 2012 e lei reunião que teve como pauta: 1 –
15/09/2021
federal nº 8.069/1990 10-Neces- ponderação das últimas atas de
sidade da formação de COMIS- reuniões online .2 – Egresso de
No décimo quinto dia do mês SÃO SINDICANTE para tratativas Priscila dos Santos Galvão como
de agosto de dois mil e vinte e referentes a ações e condutas representante da SADS ingresso
um, reuniu-se ordinariamente as do órgão do Conselho tutelar e de Kelly Cristina Tavano Folin
15:30h, na nova sede do CMDCA Conselheiros como consta em 5 - Egresso da representante
sito a rua Costa e Silva 175, piso lei municipal 776 de 27/01 de da APAE Angela Conceição do
superior ocorreu a segunda reu- 2012 art. 63 11-prazo de cadas- Vale Camargo e ingresso de
nião PRESENCIAL do Conselho tramento de ENTIDADES QUE Sabrina Mascarenhas Vieira da
Municipal da Criança e Adoles- TRABALHAM COM CRIANÇAS Silva 6- Egresso de Bruna Letícia
cente deste ano. Contou com a E ADOLESCENTES e atualiza- Oliveira Curvelo representante
presença dos representantes do ção dos que já tem cadastro da Secretaria de finanças e inpoder público municipal1º Dra. até 30/09/2021 para proposta gresso de José Humberto de
Viviane Pires de Barros Zanat- CMDCA de eleição de Projetos Moraes Júnior 7- Necessidade de
ta,2ºSra. Patrícia Teixeira Nunes futuro através de chamamento Capacitação de reciclagem para
Leite e3ºSr. Cleberson Francisco público 12-votação de concor- Conselho Tutelar e avaliação
Godói representantes da Sec. dância unânime sobre alterações da contratação do capacitador
De Planejamento e Desenvol- necessárias na lei municipal do 8– Sugestão de nova vice-previmento4º José Humberto de Conselho Tutelar, sendo as mes- sidência 9– Necessidade de um
Moraes Júnior representante de mas estudadas sob panorama ju- telefone celular por conta do
Administração e Finanças 5ºSra. rídico do poder executivo –aqui watts app para o Conselho visto
Kelly Cristina TavanoFolinrepre- presente- e complementadas que linha fixa tornou se desusentante da SADS. Da sociedade posteriormente 13- considera- sada 10- Projeto de Informática
civil estiveram presentes 6º Sr. ções sobre a campanha em rede da associação Cabana de Luz
João Quadros representante da social facebock através da conta de George Oeterer, (fundos de
entidade Cabana de Luz7ºSra. cmdcaiperodo setembro amare- colaboração)11- Convocação
Ana Cristina representante da lo, visto que os índices apontam de Entidades que não enviaram
APAE8º Stela de Freitas Soares na maior parte jovens entre 10 a documentação de atualização
estagiária de direito convidada, 29 anos segundo a OMS 14-REA- 12- - Resigna do Projeto Infor9ºSra. Presidente deste Conselho FIRMAÇÃO considerada pelo co- mação é Proteção (elaborado
Sra. Elisa Márcia Vaz dos Santos legiado sobre a necessidade ur- pela Presidente Elisa Márcia) pelo
Juliato representante da Secre- gente de uma impressora para o órgão dirigente direto e altertaria de Assistência e Desenvol- órgão 15-finalização da reunião cação sobre remanejamento do
vimento Social e quem conduziu comagradecimentos a todos e referido projeto 13- discussão de
esta reunião que teve como boas-vindas aos novos membros assuntos pertinentes aos direitos
pauta: 1–ponderação e assina- com “afternooncoffee”.
da criança/adolescente na edutura da última ata da reunião de
cação. Dada as relativas ajustas
16/09/2021 2 – Votação da Vice
encerrou-se a reunião ordinária
Presidente deste Conselho -eleiATA DE REUNIÃO DO
as dezessete horas.
ta por unanimidade de votos- a CONSELHO MUNICIPAL DA
Sra. Kelly Cristina TavanoFolin3- CRIANÇA E ADOLESCENTE DE
Apresentação do novo membro
IPERÓ
José Humberto de Moraes
Júnior 4-–Egresso de Cleberson
CMDCA – REALIZADA
Francisco Godói para próxima
PRESENCIALMENTE EM
elaboração de decreto (necessi16/08/2021
dade de um apontamento para
ocupar seu lugar na composição No décimo sexto dia do mês
dos membros 5-exclusão da de agosto de dois mil e vinte e
Entidade de Escoteiros Moripan um, reuniu-se ordinariamente
aguardando formalização dos as 15:30h, na nova sede do
responsáveis.6-Proposta feita CMDCA sito a rua Costa e Silva
pelo Sr. João doProjeto de Infor- 175, piso superior ocorreu a
mação de leis e campanhas de primeira reunião PRESENCIAL do
direitos da criança e adolescente Conselho Municipal da Criança
através de camisetas da Associa- e Adolescente. Contou com a
ção Cabana de Luz que estarão presença dos representantes do
sendo confeccionadas para uso poder público municipal Dra.
das crianças, adolescentes, adul- Viviane Pires de Barros Zanatta,
tos e funcionários da Entidade Sra. Patrícia Teixeira Nunes Leite
7-Convocação de Entidades que representante da Secretaria de
não enviaram documentação de Planejamento e Desenvolvimenatualização 8- Reestruturação do to, Sra. Estela Soldera represenProjeto Informação é Proteção tante da Educação; da sociedade
(elaborado pela Presidente Elisa civil estiveram presentes o Sr.
Márcia) através da sociedade civil João Quadros representante da
e empresas privadas 9-altercação entidade Cabana de Luz, Sra. Ana
sobre o Conselho Tutelar e esse Cristina representante da APAE,
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ALERTA DE DENGUE!

Novo caso de Dengue no
município
Após 45 dias sem novos
casos na cidade, um novo
caso foi confirmado no último dia 14, na região central. A Prefeitura de Iperó,
por meio da Secretaria de
Saúde, em conjunto com a
Vigilância Epidemiológica,
soma atualmente 436 casos
positivos de dengue.
O mosquito Aedes Aegypti
transmite, além da dengue,
a chikungunya e o zika vírus.
Os sintomas mais comuns,
na maioria dos casos, são:
dor de cabeça, dor nas articulações, febre e fadiga.
Estamos passando ainda
por tempos de pandemia
do coronavírus, e com isso,
os sinais e os sintomas das
duas doenças, muitas vezes,
são confundidos.
Apesar das ações que são
realizadas frequentemente
pela Secretaria de Saúde, a
participação de todos neste
combate, é fundamental. Se
atente aos cuidados indispensáveis na sua casa:
– Tampe os tonéis e caixas
d’água;
– Mantenha as calhas sempre limpas;
– Deixe garrafas sempre
viradas com a boca para
baixo;
– Mantenha lixeiras bem
tampadas;
– Deixe ralos limpos e com
aplicação de tela;
– Limpe semanalmente ou
preencha pratos de vasos
de plantas com areia;
– Limpe com escova ou bucha os potes de água para
animais;
– Retire água acumulada
na área de serviço, atrás da

máquina de lavar roupa;
– Cubra e realize manutenção
periódica de áreas de piscinas
e de hidromassagem;
– Limpe ralos e canaletas externas;
– Atenção com bromélia, babosa e outras plantas, elas podem
acumular água;
– Deixe lonas, usadas para
cobrir objetos, bem esticadas,
para evitar formação de poças
d’água.
Em casos de sintomas, procure a Unidade Básica de Saúde
mais perto da sua residência.
Mais informações podem ser
obtidas por meio da Vigilância Epidemiológica, através
do número (15) 3266-2137. O
controle da dengue é responsabilidade de todos nós! ■

BOLSA TRABALHO

Prefeitura recepciona bolsistas
selecionados no programa
A Prefeitura de Iperó recebeu, nesta manhã (17), os
bolsistas selecionados para
o Bolsa Trabalho. A iniciativa
faz parte do programa Bolsa do Povo, do Governo do
Estado de São Paulo, e pretende oferecer ocupação,
renda e qualificação profissional para a população desempregada e em situação
de vulnerabilidade social.
Iperó está entre os municípios inscritos no programa.
A recepção aconteceu no
Polo Cultural e contou com
a presença do prefeito, da
primeira dama, do secretário da educação, do secretário de planejamento,
vereadores, presidente da
Câmara, Nenão Valário, diretores e coordenadores escolares e todos os bolsistas
selecionados.
“Para nós é importantíssimo
dar andamento no programa e dar oportunidade a esses trabalhadores. Cada um
deles chega para trabalhar,
colaborar com o município
e para ser fundamental no
processo de tornar Iperó
cada vez melhor. Desejo
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sorte e sucesso a todos. Vamos
ao trabalho, por uma Iperó
cada dia mais desenvolvida!”
comentou o prefeito.
Os 40 participantes selecionados para o programa, em Iperó,
prestam serviços nos órgãos
públicos, realizam cursos de
qualificação profissional e recebem, mensalmente, uma
bolsa-auxílio, durante cinco
meses de programa.
Para a seleção, o município seguiu critérios estipulados pelo
Governo do Estado, entre eles:
- Trabalhadores desempregados que não sejam beneficiários de Seguro Desemprego
ou qualquer outro programa
assistencial;
- Renda per capita de até meio
salário-mínimo;
- Residente no estado de São
Paulo há dois anos, no mínimo;
- Apenas um beneficiário por
núcleo familiar;
- Maior tempo de desemprego;
- Maior idade;
- Mulheres arrimo de família,
tem prioridade.
Os participantes iniciam os
trabalhos na próxima semana,
nas áreas da educação, social
e saúde. ■

