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NATAL , TEMPO DE AMOR

A abertura da programação
de natal acontece hoje, na
Praça São Jorge, em George
Oetterer, com a chegada do
Papai Noel!
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ATOS OFICIAIS

CMDCA- CONSELHO
MUNICIPAL DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
E DOS ADOLESCENTES

Rua Costa e Silva, 84 – Centro –
Iperó/SP- wats (15)997392566
Prefeitura Municipal de Iperó
- CNPJ – 46.634.085/0001-60
LEI MUNICIPAL 777 – 03 de
Fevereiro de 2012.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 4/2021
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente - CMDCA - do
Município de Iperó, no uso
de suas atribuições legais e
regulamentares;
Considerando os termos da
Lei Municipal nº 776/2012
(alterada pela Lei Municipal nº
781/2012) e da Lei Federal nº
8.069/1.990;
Considerando que o Conselho
Tutelar não pode funcionar
com menos de 5 (cinco) Conselheiros, bem como, mediante
as férias dos mesmos vê-se a
necessidade que se assuma
um suplente para contrafazer
esse período.
Considerando, por fim, a necessidade de substituição;
RESOLVE
1º. Dado os Conselheiros Tutelares Suplentes eleitos NOME:
1º GRAZIELA COLOMBO -2º
MARCIA MARGARETH 3º MADALENA CAMARGO CORREA
- 4º ARIELI LOLLI 5º ANSELMO
DEL VIGNA 6º DEBORA LOPES
MALZUQUIN e;
2º. considere-se que 1ª,2ª e 3ª
suplentes já assumiram como
EFETIVAS por motivo de exonerações de titulares. Ficaram
como Suplente a 4ª colocada
ARIELI LOLLI (desclassificada
por não comparecer na capacitação obrigatória) 5º colocado
ANSELMO DEL VIGNA (in
memoriam), restando assim
o 6º lugar DEBORA LOPES
MALZUQUIN.
3º. Convoca-se assim: DEBORA
LOPES MALZUQUIN a comparecer no dia entre 06 (seis) e 08
(oito) de dezembro de 2021
no período compreendido
entre 8 e 16 horas, na Divisão
de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Iperó,

no Paço Municipal, localizado na
Avenida Santa Cruz, nº 355, Jardim
Santa Cruz, munidos da documentação necessária para verificação
e observada a ordem de classificação, para assumir o cargo transitório de Conselheira Tutelar no
prazo das férias das conselheiras
titulares compreendido entre
10/12/2021 a 17/05/2022.
IPERÓ, 30 de novembro
de 2021.
Presidente do CMDCA
ELISA MÁRCIA VAZ DOS
SANTOS JULIATO
RESPOSTA À
CONTRANOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL –
OFÍCIO Nº0041/2021
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Nº11/2021
DECISÃO
Ilmo. Sr. Representante Legal da
COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
CNPJ/MF nº 53.263.331/0001-80
Rua Ramos Batista, nº 152 3º
Andar – Vila Olímpia São Paulo/
SP – CEP: 04.552-020
Ilustríssimo Senhor,
CONSIDERANDO a Notificação
Extrajudicial nº 11/2021, de 25 de
outubro de 2021, recebida em 10
de novembro de 2021.
CONSIDERANDO a Contranotificação encaminhada por meio do
ofício nº 0041/2021, recebida em
11 de novembro de 2021, que
traz como referência o “Programa
Minha Casa, Minha Vida, para
Municípios com população de
até 50.000 habitante – Contranotificação à Notificação nº 11.2021.
CONSIDERANDO que as informações trazidas no bojo da
contranotificação não são capazes de atestar a regularidade do
procedimento firmado no TAC nº
008605-01.02/2011-34, firmado
com Vossa Instituição Financeira,
bem como pela absoluta falta
de sinalização de regularização
das obras, encontrando-se essas
paralisadas, em claro prejuízo às
famílias que seriam beneficiadas,
e ainda pela falta de interesse
municipal em manter a vigência
do TAC já mencionado.

CONSIDERANDO que o Município de
Iperó se manteve fiel ao cumprimento
de sua parte no TAC nº 00860501.02/2011-34 até a presente data,
mantendo vigilância e cuidado com
o local, bem como pela cessão do terreno que seriam construídas as obras.
CONSIDERANDO que as considerações encaminhadas na contranotificação não são suficientes a atestar
eventual descumprimento do TAC
pelo Município Notificante, mas
comprovam a demora na entrega das
obras sob a justificativa de problemas
políticos/econômicos, especialmente
com atrasos dos repasses da União,
grande lapso temporal entre a publicação de normas visando a prorrogação do programa.
CONSIDERANDO que as obras restam paralisadas de longa data, superando ao lapso temporal de 10 (dez)
anos, em total prejuízo às famílias que
seriam beneficiadas.
CONSIDERANDO que não há interesse deste Município na conclusão das
obras com Vossas Senhorias, não havendo o que se falar em prorrogação
do programa, conforme manifestado
no documento de contranotificação,
haja vista a aplicação correta de bens
e recursos municipais para a construção das unidades habitacionais
firmadas no TAC.
CONSIDERANDO, por fim, que não
há o que se falar em inadimplemento
municipal aos termos do TAC, haja
vista que cumpriu todos os seus
termos, especialmente quanto ao
fornecimento do terreno e guarda
do local, não havendo o que se falar
em notificação à esta municipalidade.
O MUNICÍPIO DE IPERÓ, por meio de
seu prefeito, decide:
NEGAR PROVIMENTO à contranotificação encaminhada por meio do ofício nº 0041/2021, de 19 de novembro
de 2021, mantendo a RESCISÃO informada e determinando a IMEDIATA
rescisão do instrumento informado,
sem ônus para esta municipalidade.
DETERMINAR o envio da presente
decisão à COBANSA COMPANHIA
HIPOTECÁRIA, por meio dos endereços apresentados, bem como DETERMINAR a imediata publicação da
presente decisão da imprensa oficial
do município.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
em todos os meios de publicação
oficiais do Município de Iperó.

PORTARIA DO PODER a iniciativa privada e a comuni- Artigo 1º. Esta lei institui
LEGISLATIVO MUNICIPAL dade escolar sobre a importância o Plano Plurianual para o
da doação de livros, como prática quadriênio 2022/2025, nos
Portaria n.º 076/2021 - Con- solidária de acesso à leitura;
termos do art. 165, § 1º da
ceder férias a funcionária Rosi- II – Estimular a prática da leitura, Constituição Federal, estabemeire Aleixo, RG: 19.460.457-3 como meio de desenvolvimento lecendo as diretrizes, os obje(Contador/Tesoureiro), refe- da educação, do conhecimento e tivos e as metas, bem como,
rência “J-2”, no período de do intelecto, para a formação de seus indicadores e valores
1º/12/2021 à 10/12/2021.
cidadãos capazes de interpretar para as despesas de capital
Portaria n.º 077/2021 - Con- e criticar o contexto literário e e outras delas decorrentes
ceder férias a funcionária social, através da criatividade e e para as despesas relativas
Cristina Duarte Silva de Barros, da liberdade de expressão;
aos programas de duração
RG: 32.061.371-9 (Copeira) III – Intermediar a doação de continuada, na forma dos seus
referência “B”, no período de livros entre a sociedade e em- Anexos.
03/12/2021 à 17/12/2021. presas privadas com as escolas Parágrafo único – O Plano
Portarias n.º 076 e 077/2021 municipais, biblioteca Munici- Plurianual compreende a
- Publicada e registrada nesta pal, Projetos e/ou Associações atuação de todos os órgãos
secretaria em 29 de novembro Socioeducacionais ou outras da Administração Direta e da
de 2021.
entidades inseridas no município; Câmara Municipal.
IV – Incentivar a sociedade, em Art. 2º. O Plano Plurianual
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO respeito ao meio ambiente, a fa- 2022/2025 reflete as políticas
Presidente
zer o descarte adequado de livros públicas e organiza a atuação
em condições impróprias para lei- governamental, estruturado
tura, como rasgados, sujos, desa- em Programas orientados
LEI Nº 1.048, DE 18 DE tualizados ou deteriorados, para para a consecução dos seNOVEMBRO DE 2021 que sejam encaminhados para guintes macros objetivos:
as cooperativas de reciclagem. I – Prestação dos serviços
“Dispõe sobre a criação do Art. 3º O Programa “Eu leio e públicos de forma eficiente;
Programa “Eu leio e você Lê” você Lê” de incentivo à leitura II – Gestão adequada do
de incentivo à leitura solidá- solidária aceitará apenas doação erário público, visando a obria e dá outras providências” de livros e/ou brinquedos peda- servância dos princípios adgógicos, excluindo-se doações ministrativos da legalidade,
Autoria: Ivania Aparecida de cunho financeiro ou outros moralidade, eficiência, publiRicezi Calixto
cidade e impessoalidade;
donativos.
Ref.: Projeto de Lei do Legis- Art. 4º Essa Lei entra em vigor na III – Incentivo ao fomento
lativo 039/21
de atividades geradoras de
data de sua publicação.
desenvolvimento econômiLEONARDO ROBERTO FOLIM,
co-social.
PREFEITURA DE IPERÓ,
Prefeito Municipal de Iperó, 18 DE NOVEMBRO DE 2021. § 1º. Os Programas represenEstado de São Paulo, no uso
tam o elemento de integração
de suas atribuições legais, LEONARDO ROBERTO FOLIM entre o Plano e o Orçamento.
FAZ SABER QUE A CÂMARA
§ 2º. As ações orçamentárias
Prefeito Municipal
MUNICIPAL APROVOU E ELE
correspondem aos projetos,
SANCIONA E PROMULGA A Publicada nesta Secretaria, em atividades e operações espeSEGUINTE LEI:
18 de novembro de 2.021. ciais constantes dos orçamenArt. 1º Fica o Poder Executivo
tos anuais.
Municipal de Iperó autorizado
Artigo 3º. As metas e prioLUCIANA SANTUCCI
a criar o Programa “Eu leio e
ridades da Administração
Secretária de Governo
você Lê” de incentivo à leitura
Pública Municipal para o exersolidária que tem por finalicício de 2022, são aquelas
dade fomentar e intermediar
fixadas conforme o Anexo
LEI Nº 1.049, DE 18
a doação voluntária de livros DE NOVEMBRO DE 2021 VI, em conformidade com
entre a sociedade, empresas
o exigido pelo Art. 165, §2º
privadas, escolas municipais “Estabelece o Plano Plurianual – da Constituição Federal e
e/ou outras entidades do
também pelo Art. 26 da Lei
PPA 2022/2025 – para o
Município.
Município de Iperó, e define as Municipal nº 1.024 de 28 de
Art. 2º O Programa “Eu leio metas e prioridades da Ad- Junho de 2021.
e você Lê” de incentivo à ministração Municipal para o Artigo 4º. Fica o Poder Exeleitura solidária será regido
cutivo autorizado a alterar,
exercício de 2022.”
pelos princípios da educação
incluir ou excluir indicadores
inclusiva, justiça social, soli- LEONARDO ROBERTO FOLIM, e respectivas metas do Plano
dariedade, respeito ao meio Prefeito Municipal de Iperó, Plurianual, desde que estas
Iperó/SP, 02 de novembro de 2021. ambiente e a promoção do Estado de São Paulo, no uso de modificações contribuam para
desenvolvimento intelectual e suas atribuições legais, FAZ SA- a realização dos objetivos dos
LEONARDO ROBERTO FOLIM
cultural de crianças e adoles- BER QUE A CÂMARA MUNICIPAL Programas.
Prefeito Municipal
centes, tendo como objetivos: APROVOU E ELE SANCIONA E Artigo 5º. A inclusão, excluI – Conscientizar a sociedade, PROMULGA A SEGUINTE LEI:
são ou alterações de ações
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orçamentárias no Plano Pluria- LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prenual poderão ocorrer por feito Municipal de Iperó, Estado
intermédio da LOA – Lei Or- de São Paulo, no uso de suas atriçamentária Anual, ou de seus buições legais, FAZ SABER QUE A
créditos adicionais, por meio CÂMARA MUNICIPAL APROVOU
de ato próprio, apropriando-se E ELE SANCIONA E PROMULGA
aos programas as modifica- A SEGUINTE LEI:
ções consequentes.
Art. 1º. Fica o Poder Executivo
§ 1º. A inclusão, exclusão ou Municipal de Iperó autorizado a
alterações de ações orça- criar o Conselho Municipal dos Dimentárias no Plano Plurianual reitos das Pessoas com Deficiência
que decorram de créditos de Iperó/CMDPCDI, órgão coleadicionais especiais, serão au- giado de assessoramento, com
torizadas por lei específica, em caráter consultivo, deliberativo,
conformidade com o art. 43 da controlador de ações, em todos
Lei Federal 4.320/64.
os níveis das políticas públicas no
§ 2º. De acordo com o disposto âmbito municipal, com caráter
no caput deste Artigo, fica o paritário e consultivo, vinculado à
Poder Executivo autorizado a Secretaria Municipal de Educação,
adequar as metas orçamentá- Cultura e Esportes, bem como aurias para compatibilizá-las com torizado a criar o Fundo Municipal
a LOA – Lei Orçamentária Anual das Pessoas com Deficiência.
e a LDO – Lei de Diretrizes Parágrafo único – A Secretaria
Orçamentárias vigente.
Municipal de Educação, Cultura e
Artigo 6º. As estimativas Esportes deverá, dentro de suas
de recurso dos Programas e condições, dar suporte quanto
Ações constantes dos Anexos à estrutura física e funcional do
desta Lei são referenciais e conselho.
foram estimados e fixados de Art. 2º. O atendimento dos Direimodo a conferir consistência tos das Pessoas com Deficiência
ao Plano Plurianual, não se no Município será realizado atraconstituindo, entretanto, em vés de políticas públicas voltadas
limite à programação das à educação, saúde, recreação,
receitas e despesas expressas esporte, cultura, profissionalizanas leis orçamentárias anuais. ção e outras, assegurando-lhes
Parágrafo único. A LDO – Lei em todas elas o tratamento com
de Diretrizes Orçamentárias dignidade e respeito à liberdade, à
– estabelecerá as metas e convivência familiar e comunitária.
propriedades para cada exer- Art. 3º. Para efeitos desta Lei, concício, promovendo os ajustes, sidera-se pessoa com deficiência
eventualmente necessários, ao aquela com comprometimento
Plano Plurianual.
de natureza física, intelectual ou
Artigo 7º. Esta Lei entrará sensorial, os quais, em interação
em vigor em 1º de Janeiro de com diversas barreiras, podem
2.022, revogadas as disposi- obstruir sua participação plena e
ções em contrário.
efetiva na sociedade.
Art. 4º. A proteção dos direitos e
PREFEITURA DE IPERÓ,
o atendimento à pessoa com de18 DE NOVEMBRO DE 2021. ficiência no Município abrangerá
os seguintes aspectos:
LEONARDO ROBERTO FOLIM I – Conscientização da sociedade
Prefeito Municipal
sobre os direitos, necessidades
e capacidade da pessoa com
Publicada nesta Secretaria, deficiência;
em 18 de novembro de 2.021. II – Redução do índice de deficiência através de medidas
LUCIANA SANTUCCI
preventivas;
Secretária de Governo
III – Promoção de políticas sociais básicas de saúde, educação,
habitação, transporte, desporto,
LEI Nº 1.050, DE 18 DE lazer e cultura, profissionalização,
NOVEMBRO DE 2021
habilitação e reabilitação;
IV – Promoção de políticas e programas educacionais, de saúde e
“Dispõe sobre a criação do de assistência social;
“Conselho Municipal dos V – Execução de serviços especiais,
Direitos das Pessoas com advindos através de norma legal;
Deficiência de Iperó/CMDP- Artigo 5º. A política de atendiDI que estabelece a Política mento dos Direitos das Pessoas
Municipal das Pessoas com com Deficiência será garantido
Deficiência de Iperó” e dá através dos seguintes órgãos:
outras providências.”
I – Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e

II – Fundo Municipal dos Direitos das
Pessoas com Deficiência.
Artigo 6º. Compete ao Conselho
Municipal dos Direitos das Pessoas
com Deficiência:
I – propor e deliberar sobre ações
para os planos e programas do Município de Iperó referentes à promoção
e à defesa dos direitos das pessoas
com deficiência;
II – zelar pela efetiva implementação
da política para inclusão da pessoa
com deficiência;
III – acompanhar a elaboração e a
execução da proposta orçamentária
pertinente à consecução da política
para inclusão da pessoa com deficiência;
IV – propor a elaboração de estudos
e pesquisas que objetivem a melhoria
da qualidade de vida da pessoa com
deficiência;
V – propor e incentivar aos órgãos
competentes a realização de campanhas visando à prevenção de deficiências e à promoção e defesa dos
direitos da pessoa com deficiência;
VI – deliberar sobre o plano de ação
municipal anual;
VII – acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos
programas e projetos da política
municipal para inclusão da pessoa
com deficiência;
VIII – colaborar com o monitoramento e a implementação da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e do seu Protocolo Facultativo, em seu âmbito de atuação;
IX – eleger seu corpo diretivo;
X – elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; e
XI – convocar a Conferência dos
Direitos da Pessoa com Deficiência.
Art. 7º. O Conselho Municipal dos
Direitos das Pessoas com Deficiência
realizará, sob sua coordenação, uma
Conferência Municipal a cada 2 (dois)
anos, para avaliar e propor atividades
políticas da área a serem implementadas, ou já efetivadas no Município,
garantindo sua ampla divulgação.
Art. 8º. O Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência
de Iperó – CMDPDI será composto
pelos seguintes membros:
I – Dos órgãos governamentais:
a) 1 (um) representante da Secretaria
Municipal da Saúde;
b) 1 (um) representante da Secretaria
Municipal de Assistência Social;
c) 1 (um) representante da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e
Esporte;
d) 1 (um) representante da Secretaria
Municipal de Planejamento;
e) 4 (quatro) representantes de entidades não-governamentais da sociedade civil organizada, com atuação
nas diversas áreas de atendimento às
pessoas com deficiência, legalmente
constituídas e em funcionamento.
§1º - A escolha dos representantes

não governamentais se dará segundo resolução do conselho;
nos moldes de disposição a V – gerir os recursos do Fundo
ser regulamentada no Regi- Municipal dos Direitos das Pesmento Interno.
soas com Deficiência; e
§2º - Para cada conselheiro VI – desenvolver outras atividaserá indicado, simultanea- des correlatas;
mente, um conselheiro su- Art. 13. O fundo será regulamenplente, observando o mesmo tado por resolução expedida pelo
procedimento e exigência. conselho.
§3º - A função do membro Art. 14. O executivo dará suporte
do conselho é considerada de de serviços de contabilidade e
interesse público relevante e jurídico para assuntos atinentes
não será remunerada.
ao Conselho Municipal dos Di§4º - A nomeação dos con- reitos da Pessoa com Deficiência
selheiros se dará mediante – CMDPD.
decreto municipal.
Art. 15. Fica o Poder Público MuArt. 9º. Perderá o mandato o nicipal autorizado a abrir crédito
conselheiro que:
suplementar para despesas deI – se desvincular do órgão de correntes desta Lei, se necessário.
origem de sua representação; Art. 16. Esta Lei entrará em viII – faltar a 3 (três) reuniões gor na data de sua publicação,
consecutivas ou a 5 (cinco) revogadas as disposições em
intercaladas, sem justificativa, contrário.
que deverá ser apresentada
na forma prevista no RegiPREFEITURA DE IPERÓ,
mento Interno;
18 DE NOVEMBRO DE 2021.
III – apresentar renúncia ao
conselho;
LEONARDO ROBERTO FOLIM
IV – apresentar procedimento
Prefeito Municipal
incompatível com a dignidade
das funções; e
Publicada nesta Secretaria,
V – for condenado por sen- em 18 de novembro de 2.021.
tença irrecorrível em razão
do cometimento de crime ou
LUCIANA SANTUCCI
contravenção penal.
Secretária de Governo
Art. 10. O Regimento Interno,
que disciplinará a organização
e funcionamento do Conselho será elaborado por seus
LEI Nº 1.051, DE 18
membros no prazo de até 120 DE NOVEMBRO DE 2021
(cento e vinte) dias após sua
instalação e aprovado pelo “Dispõe sobre a Reestruturação
Prefeito Municipal, mediante e Funcionamento do Conselho
Decreto.
Municipal de Assistência Social –
Art. 11. O Fundo Municipal CMAS e dá outras providências.”
dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, criado nesta lei, LEONARDO ROBERTO FOLIM,
será captador e ampliador Prefeito Municipal de Iperó,
dos recursos a serem utiliza- Estado de São Paulo, no uso de
dos, segundo deliberação do suas atribuições legais, FAZ SAconselho, ao qual o órgão é BER QUE A C MARA MUNICIPAL
vinculado.
APROVOU E ELE SANCIONA E
Art. 12. Compete ao Fundo PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Municipal dos Direitos das Capítulo I - DO CONSELHO
Pessoas com Deficiência:
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
I – Gerir os recursos orçamenSOCIAL
tários próprios do Município Art. 1º. Fica instituído o Conselho
a ele destinados ou a ele Municipal de Assistência Social
transferidos, em benefício das – CMAS do Município de Iperó,
pessoas com deficiência;
órgão superior de deliberação
II – gerir os recursos captados colegiada, de caráter permanente
pelo Município através de e composição paritária entre
convênio ou por doações ao governo e sociedade civil, vincufundo;
lado à Secretaria de Assistência
III – liberar os recursos a se- e Desenvolvimento Social cujos
rem aplicados em benefício membros, nomeados pelo Prefeidas pessoas com deficiência, to, têm mandato de 2 (dois) anos,
nos termos da resolução do permitida única recondução por
conselho;
igual período.
IV – administrar os recursos §1º. O CMAS é composto por
específicos para os programas 06 (seis) membros e respectivos
de atendimento dos direitos suplentes indicados de acordo
das pessoas com deficiência, com os critérios seguintes:
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I – 03 (três) representantes
governamentais;
II – 03 (três) representantes
da sociedade civil, observadas
as Resoluções do Conselho
Nacional de Assistência Social,
dentre representantes dos
usuários ou de organizações
de usuários, das entidades e
organizações de assistência
social e dos trabalhadores
do setor, escolhidos em foro
próprio sob fiscalização do
Ministério Público.
§2º. Consideram-se para fins
de representação no Conselho Municipal o segmento:
I – de usuários: aqueles vinculados aos serviços, programas,
projetos e benefícios da política de assistência social, organizados, sob diversas formas,
em grupos que têm como
objetivo a luta por direitos;
II – de organizações de usuários: aquelas que tenham
entre seus objetivos a defesa
e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à
política de assistência social;
III – de trabalhadores: são
legítimas todas as formas de
organização de trabalhadores
do setor, como associações de
trabalhadores, sindicatos, federações, conselhos regionais
de profissões regulamentadas, fóruns de trabalhadores,
que defendem e representam
os interesses dos trabalhadores da política de assistência
social.
§3º. Os trabalhadores investidos de cargo de direção
ou chefia, seja no âmbito da
gestão das unidades públicas
estatais ou das entidades e
organizações de assistência
social não serão considerados representantes de trabalhadores no âmbito dos
Conselhos.
§4º. O CMAS é presidido por
um de seus integrantes, eleito
dentre seus membros, para
mandato de 01 (um) ano,
permitida única recondução
por igual período.
§5°. Deve-se observar em
cada mandato a alternância
entre representantes da sociedade civil e governo na
presidência e vice-presidência
do CMAS.
§6º. O CMAS contará com
uma Secretaria Executiva, a
qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder
Executivo.
Art. 2º. O CMAS reunir-se-á
ordinariamente, uma vez ao
mês e, extraordinariamente,
sempre que necessário; suas
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reuniões devem ser abertas XI – apreciar os dados e inforao público, com pauta e datas mações inseridas pela Secretaria
previamente divulgadas, e Municipal de Assistência Social,
funcionará de acordo com o unidades públicas e privadas da
Regimento Interno.
assistência social, nos sistemas
Parágrafo único. O Regimen- nacionais e estaduais de coleta
to Interno definirá, também, o de dados e informações sobre o
quórum mínimo para o caráter sistema municipal de assistência
deliberativo das reuniões do social;
Plenário, para as questões de XII – alimentar os sistemas nasuplência e perda de mandato cionais e estaduais de coleta de
por faltas.
dados e informações sobre os
Art. 3º. A participação dos Conselhos Municipais de Assisconselheiros no CMAS é de tência Social;
interesse público e relevante XIII – zelar pela efetivação do
valor social e não será remu- SUAS no Município;
nerada.
XIV – zelar pela efetivação da
Art. 4º. O controle social do participação da população na forSUAS no Município efetiva-se mulação da política e no controle
por intermédio do Conselho da implementação;
Municipal de Assistência Social XV – deliberar sobre as priorida– CMAS e das Conferências des e metas de desenvolvimento
Municipais de Assistência So- do SUAS em seu âmbito de comcial, além de outros fóruns de petência;
discussão da sociedade civil. XVI – estabelecer critérios e praArt. 5º. Compete ao Conse- zos para concessão dos benefícios
lho Municipal de Assistência eventuais;
Social:
XVII – apreciar e aprovar a proI – elaborar, aprovar e publicar posta orçamentária da assistência
seu regimento interno;
social a ser encaminhada pela
II – convocar as Conferências Secretaria Municipal de AssistênMunicipais de Assistência So- cia Social em consonância com a
cial e acompanhar a execução Política Municipal de Assistência
de suas deliberações;
Social;
III – aprovar a Política Munici- XVIII – acompanhar, avaliar e
pal de Assistência Social, em fiscalizar a gestão dos recursos,
consonância com as diretrizes bem como os ganhos sociais
das conferências de assistência e o desempenho dos serviços,
social;
programas, projetos e benefícios
IV – apreciar e aprovar a pro- socioassistenciais do SUAS;
posta orçamentária, em con- XIX – fiscalizar a gestão e exesonância com as diretrizes das cução dos recursos do Índice
conferências municipais e da de Gestão Descentralizada do
Política Municipal de Assistên- Programa Bolsa Família-IGD-PBF,
cia Social;
e do Índice de Gestão DescenV – aprovar o Plano Municipal tralizada do Sistema Único de
de Assistência Social, apre- Assistência Social-IGD-SUAS;
sentado pelo órgão gestor da XX – planejar e deliberar sobre a
assistência social;
aplicação dos recursos IGD-PBF e
VI – aprovar o plano de capa- IGD-SUAS destinados às atividacitação, elaborado pelo órgão des de apoio técnico e operaciogestor;
nal ao CMAS;
VII – acompanhar o cumpri- XXI – participar da elaboração
mento das metas nacionais, do Plano Plurianual, da Lei de
estaduais e municipais do Diretrizes Orçamentárias e da Lei
Pacto de Aprimoramento da Orçamentária Anual no que se
Gestão do SUAS;
refere à assistência social, bem
VIII – acompanhar, avaliar e como do planejamento e da aplifiscalizar a gestão do Programa cação dos recursos destinados às
Bolsa Família-PBF;
ações de assistência social, tanto
IX – normatizar as ações e dos recursos próprios quanto dos
regular a prestação de serviços oriundos do Estado e da União,
de natureza pública e privada alocados no FMAS;
no campo da assistência social XXII – aprovar o aceite da expande âmbito local;
são dos serviços, programas e
X – apreciar e aprovar informa- projetos socioassistenciais, objeções da Secretaria Municipal tos de cofinanciamento;
de Assistência Social inseridas XXIII – orientar e fiscalizar o
nos sistemas nacionais e esta- FMAS;
duais de informação referentes XXIV – divulgar, no Diário Oficial
ao planejamento do uso dos Municipal, ou em outro meio de
recursos de cofinanciamento comunicação, todas as suas dee a prestação de contas;
cisões na forma de Resoluções,

bem como as deliberações acerca da
execução orçamentária e financeira
do FMAS e os respectivos pareceres
emitidos;
XXV – receber, apurar e dar o devido
prosseguimento a denúncias;
XXVI – estabelecer articulação permanente com os demais conselhos
de políticas públicas setoriais e conselhos de direitos;
XXVII – realizar a inscrição das entidades e organizações de assistência
social;
XXVIII – notificar fundamentadamente a entidade ou organização de
assistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição;
XXIX – fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;
XXX – emitir resolução quanto às suas
deliberações;
XXXI – registrar em ata as reuniões;
XXXII – instituir comissões e convidar
especialistas sempre que se fizerem
necessários;
XXXIII – avaliar e elaborar parecer
sobre a prestação de contas dos
recursos repassados ao Município.
Art. 6º. O CMAS deverá planejar
suas ações de forma a garantir a
consecução das suas atribuições e o
exercício do controle social, primando
pela efetividade e transparência das
suas atividades.
Parágrafo único. O planejamento
das ações do conselho deve orientar
a construção do orçamento da gestão
da assistência social para o apoio
financeiro e técnico às funções do
Conselho.
Capítulo II - DA CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Art. 7º. A Conferência Municipal de
Assistência Social é instância máxima
de debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência
social e definição de diretrizes para
o aprimoramento do SUAS, com a
participação de representantes do
governo e da sociedade civil.
Art. 8º. A Conferência Municipal de
Assistência Social deve observar as
seguintes diretrizes:
I – divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando
objetivos, prazos, responsáveis, fonte
de recursos e comissão organizadora;
II – garantia da diversidade dos sujeitos participantes, inclusive da acessibilidade às pessoas com deficiência;
III – estabelecimento de critérios e
procedimentos para a designação
dos delegados governamentais e
para a escolha dos delegados da
sociedade civil;
IV – publicidade de seus resultados;
V – determinação do modelo de
acompanhamento de suas deliberações; e
VI – articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social.
Art. 9. A Conferência Municipal de

Assistência Social será convo- cional de Assistência Social.
cada ordinariamente a cada Art. 14. Constituem critérios
dois anos.
para a inscrição das entidades
Capítulo III - DA PARTICI- ou organizações de Assistência
PAÇÃO DOS USUÁRIOS Social, bem como dos serviços,
Art. 10. É condição funda- programas, projetos e benefícios
mental para viabilizar o exer- socioassistenciais:
cício do controle social e I – executar ações de caráter
garantir os direitos socioas- continuado, permanente e plasistenciais, o estímulo à par- nejado;
ticipação e ao protagonismo II – assegurar que os serviços,
dos usuários no Conselho programas, projetos e benee Conferência Municipal de fícios socioassistenciais sejam
assistência social.
ofertados na perspectiva da
Parágrafo único. Os usuários autonomia e garantia de direitos
são sujeitos de direito e públi- dos usuários;
co da política de assistência III – garantir a gratuidade e a unisocial e os representantes de versalidade em todos os serviços,
organizações de usuários são programas, projetos e benefícios
sujeitos coletivos expressos socioassistenciais;
nas diversas formas de partici- IV – garantir a existência de propação, nas quais esteja carac- cessos participativos dos usuáterizado o seu protagonismo rios na busca do cumprimento da
direto enquanto usuário.
efetividade na execução de seus
Art. 11. O estímulo à parti- serviços, programas, projetos e
cipação dos usuários pode benefícios socioassistenciais.
se dar a partir de articulação Art. 15. As entidades e organizacom movimentos sociais e ções de assistência social no ato
populares e de apoio à orga- da inscrição demonstrarão:
nização de diversos espaços I – ser pessoa jurídica de direito
tais como: fórum de debate, privado, devidamente constituída;
audiência pública, comissão II – aplicar suas rendas, seus
de bairro, coletivo de usuários recursos e eventual resultado
junto aos serviços, programas, integralmente no território naprojetos e benefícios socioas- cional e na manutenção e no desistenciais.
senvolvimento de seus objetivos
Parágrafo único. São estraté- institucionais;
gias para garantir a presença III – elaborar plano de ação anual;
dos usuários, dentre outras, IV – ter expresso em seu relatório
o planejamento do conselho de atividades:
e do órgão gestor; ampla di- a) finalidades estatutárias;
vulgação do processo nas uni- b) objetivos;
dades prestadoras de serviços; c) origem dos recursos;
descentralização do controle d) infraestrutura;
social por meio de comissões e) identificação de cada serviço,
regionais ou locais.
programa, projeto e benefício
Capítulo IV - DA RELAÇÃO socioassistencial executado.
COM AS ENTIDADES E Parágrafo único. Os pedidos de
ORGANIZAÇÕES DE
inscrição observarão as seguintes
ASSISTÊNCIA SOCIAL etapas de análise:
Art. 12. São entidades ou I – análise documental;
organizações de assistência II – visita técnica, quando necessocial aquelas sem fins lucra- sária, para subsidiar a análise do
tivos que, isolada ou cumu- processo;
lativamente, prestam atendi- III – elaboração do parecer da
mento e assessoramento aos Comissão;
beneficiários abrangidos pela IV – pauta, discussão e delibeLei Federal nº 8.742, de 1993, ração sobre os processos em
bem como as que atuam na reunião plenária;
defesa e garantia de direitos. V – publicação da decisão plenária;
Art. 13. As entidades e or- VI – emissão do comprovante;
ganizações de assistência VII – notificação à entidade ou
social e os serviços, progra- organização de Assistência Social
mas, projetos e benefícios por ofício.
socioassistenciais deverão ser Art. 16. O repasse de recursos
inscritos no Conselho Munici- para as entidades e organizações
pal de Assistência Social para de Assistência Social, devidaque obtenha a autorização de mente inscritas no CMAS, será
funcionamento no âmbito da efetivado por intermédio do
Política Nacional de Assistên- FMAS, de acordo com critérios
cia Social, observado os parâ- estabelecidos pelo Conselho
metros nacionais de inscrição Municipal de Assistência Social,
definidos pelo Conselho Na- observando o disposto nesta Lei.
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Capítulo V - DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS INST NCIAS DE
NEGOCIAÇÃO
E PACTUAÇÃO DO SUAS
Art. 17. O Município é representado nas Comissões
Intergestores Bipartite – CIB
e Tripartite – CIT, instâncias
de negociação e pactuação
dos aspectos operacionais
de gestão e organização do
SUAS, respectivamente, em
âmbito estadual e nacional,
pelo Colegiado Estadual de
Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS
e pelo Colegiado Nacional de
Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS.
§1º. O CONGEMAS e COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que
representam as secretarias
municipais de assistência social, declarados de utilidade
pública e de relevante função
social, onerando o município
quanto a sua associação a
fim de garantir os direitos e
deveres de associado.
§2º. O COEGEMAS poderá assumir outras denominações a
depender das especificidades
regionais.
Capítulo VI - DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 18. O financiamento
da Política Municipal de Assistência Social é previsto e
executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal,
que se desdobram no Plano
Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá
ser inserido na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos
alocados no Fundo Municipal
de Assistência Social serem
voltados à operacionalização,
prestação, aprimoramento e
viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais.
Art. 19. Caberá ao órgão
gestor da assistência social
responsável pela utilização
dos recursos do respectivo
Fundo Municipal de Assistência Social o controle e o
acompanhamento dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais,
por meio dos respectivos
órgãos de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos recursos.
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Parágrafo único. Os entes pelo Fundo Nacional de Assistêntransferidores poderão requi- cia Social.
sitar informações referentes à Art. 22. O FMAS será gerido pela
aplicação dos recursos oriun- Secretaria Municipal de Assistêndos do seu fundo de assistên- cia Social, sob orientação e fiscacia social, para fins de análise e lização do Conselho Municipal de
acompanhamento de sua boa Assistência Social.
e regular utilização.
Parágrafo único. O Orçamento
Seção I - DO FUNDO MU- do Fundo Municipal de AssistênNICIPAL DE ASSISTÊNCIA cia Social – FMAS integrará o orSOCIAL
çamento da Secretaria Municipal
Art. 20. Fica criado o Fundo de Assistência Social.
Municipal de Assistência So- Art. 23. Os recursos do Fundo
cial – FMAS, fundo público de Municipal de Assistência Social –
gestão orçamentária, finan- FMAS, serão aplicados em:
ceira e contábil, com objetivo I – financiamento total ou parcial
de proporcionar recursos para de programas, projetos e serviços
cofinanciar a gestão, serviços, de assistência social desenvolviprogramas, projetos e benefí- dos pela Secretaria Municipal de
cios socioassistenciais.
Assistência Social ou por Órgão
Art. 21. Constituirão receitas conveniado;
do Fundo Municipal de Assis- II – em parcerias entre poder pútência Social – FMAS:
blico e entidades ou organizações
I – recursos provenientes da de assistência social para a executransferência dos fundos Na- ção de serviços, programas e procional e Estadual de Assistência jetos socioassistencial específicos;
Social;
III – aquisição de material perII – dotações orçamentárias do manente e de consumo e de
Município e recursos adicionais outros insumos necessários ao
que a Lei estabelecer no trans- desenvolvimento das ações socorrer de cada exercício;
cioassistenciais;
III – doações, auxílios, con- IV – construção, reforma, amtribuições, subvenções de pliação, aquisição ou locação de
organizações internacionais e imóveis para prestação de serviços
nacionais, Governamentais e de Assistência Social;
não Governamentais;
Art. 24. Esta lei entra em vigor na
IV – receitas de aplicações data da sua publicação.
financeiras de recursos do fun- Art. 25. Revogam-se as disposido, realizadas na forma da lei; ções em contrário, em especial a
V – as parcelas do produto Lei nº 106 de 1997.
de arrecadação de outras
receitas próprias oriundas de PREFEITURA DE IPERÓ, 18 DE
financiamentos das atividades
NOVEMBRO DE 2021.
econômicas, de prestação de
serviços e de outras transferên- LEONARDO ROBERTO FOLIM
cias que o Fundo Municipal de
Prefeito Municipal
Assistência Social terá direito
a receber por força da lei e de Publicada nesta Secretaria, em
convênios no setor;
18 de novembro de 2.021.
VI – produtos de convênios
firmados com outras entidades
LUCIANA SANTUCCI
financiadoras;
Secretária de Governo
VII – doações em espécie feitas
diretamente ao Fundo;
VIII – outras receitas que venham
a ser legalmente instituídas.
§1º. A dotação orçamentária
prevista para o Fundo Municipal de Assistência Social será
automaticamente transferida
a sua conta, tão logo sejam
realizadas as receitas correspondentes.
§2º. Os recursos que compõem
o Fundo serão depositados em
instituições financeiras oficiais,
em conta especial sobre a denominação – Fundo Municipal
de Assistência Social – FMAS.
§3º. As contas recebedoras
dos recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão abertas
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TERCEIRA IDADE

CO PA I PE R Ó

“Boteco da Melhor Idade”
proporciona confraternização
entre os idosos do município
A Prefeitura de Iperó, através do Conselho Municipal
do Idoso e da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, realizou nesta
quinta-feira (3), o “Boteco da
Melhor Idade”, com intuito
da confraternização entre
os idosos do município,
integrantes dos projetos
Ceconti, Viva Melhor Idade
e demais círculos de convivência da cidade.
Após cerca de dois anos
sem eventos entre a terceira idade, com todas as
medidas de seguranças necessárias em torno da propagação do vírus, o evento
garantiu muita diversão
com forró com a banda
‘Os tchés’, comes e bebes,
ponto de enfermagem com
aferimento de pressão e
temperatura, cabine para
fotos e muitos sorteios. “O
Boteco da Melhor Idade foi
uma proposta do conselho
do idoso de Iperó, para o
executivo, o qual abraçou
prontamente a ideia, para
que pudéssemos encerrar
comemorando o ano de

2021, depois de passarmos por
diversas perdas e restrições
por conta da Covid-19. Quase 2
anos depois, esse retorno deveria ser registrado, para ser lembrado por todos. Foi emocionante ver os nossos queridos
idosos compartilhando desse
momento juntos novamente!
Musica, comida, bebida, tudo
pensando com muito carinho,
porquê eles merecem!” destaca a presidente do Conselho
Municipal do Idoso de Iperó,
Luiza Mendes.
O prefeito, também frisou a
importância da confraternização. “Parabenizo todos os
envolvidos pela realização do
evento, com certeza o retorno
dos encontros da melhor idade
de Iperó garantem mais qualidade de vida e união. Estamos
juntos e pretendemos fortalecer ainda mais o laço entre
a administração, conselho e
projetos!”.
Novos projetos para a terceira
idade do município já estão
em planejamento para 2022.
O Conselho Municipal do Idoso
fica no Paço Municipal e atende
pelo telefone (15) 3459-9999. ■

Tá chegando a hora da
grande final
O esporte iperoense segue movimentado, depois
de muita disputa e bola na
rede na primeira fase, a Grande Final da Copa Iperó de
Futebol 2021 está definida.
No sábado (4), as decisões
começam com a Categoria
Veterano, São Jorge x Bela
Vista disputam o terceiro
lugar, às 13h30. A Grande
Final coloca Canabrava x
Sorocabana, frente a frente,
às 15h30.

No Domingo (5), pela Categoria Principal, Alvorada x Da
Linha Pra Baixo entram em
campo para ver quem f ica
com o terceiro lugar, às 8h30.
A disputa mais aguardada será
entre Jardim Monções x A.A.
George Oetterer, as equipes
jogam pela taça, às 10h30.
Todos os jogos serão no Campo Praxedão. As partidas prometem muita emoção, quem
ficará com a taça? Prestigie o
esporte da cidade!■
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