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#PREFEITURADEIPERÓ

ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1.062,
II - Tornar conhecidas no muni- agosto de 2.011, que ‘Discipli- DOS SANTOS, Prefeito em Exer- I – o calendário com as datas e fará publicar a relação dos canDE 03 DE FEVEREIRO DE 2022 cípio às manifestações culturais, na as consignações em folha cício do Município de Iperó, prazos para registro de candida- didatos habilitados, com cópia
gastronômicas, as danças, o de pagamento dos servidores Estado de São Paulo, no uso de turas, impugnações, recursos e ao Ministério Público.
“Fica instituído no calendário do folclore, a música, bem como ativos, inativos e pensionistas da suas atribuições legais, FAZ SA- outras fases do certame;
Parágrafo único. Os candidamunicípio de Iperó o dia do mi- outras atividades regionais;
Prefeitura Municipal de Iperó, BER QUE A C MARA MUNICIPAL II – a documentação a ser exigida tos devidamente habilitados
grante nordestino e cria a feira III - Conscientizar os descenden- nos termos que especifica e dá APROVOU E ELE SANCIONA E dos candidatos para compro- serão submetidos à prova de
de tradições e culturas nordesti- tes de Nordestinos, sobre a imoutras providências.”
PROMULGA A SEGUINTE LEI: vação dos requisitos previstos conhecimentos e informática e
nas no município de Iperó e dá portância da cultura do Nordeste
Art. 1º Os artigos 3º, 4º, 13, 15, nesta Lei e na Lei 8.069/1990; à avaliação psicológica, previstas
outras providências”.
no processo histórico-cultural do JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES 16, 21, 25, 34, 38, 46, 58, 61, 70 III – as regras de divulgação do no art. 18, IX desta Lei.”
DOS SANTOS, Prefeito em Exercí- e 71 da Lei Municipal nº 776, de processo de escolha, contendo “Art. 34 O pleito para escolha
Município;
Autoria: Luis Fernando Paula IV - Resgatar a identidade cul- cio do Município de Iperó, Estado 27 de janeiro de 2012, passam as condutas permitidas e ve- dos membros do Conselho
Leite, Anderson Fernando de Al- tural do migrante Nordestino; de São Paulo, no uso de suas atri- a vigorar com as seguintes al- dadas aos candidatos, com as Tutelar será convocado pelo
meida, Angelo Valário Sobrinho, V - Apresentação de trabalhos buições legais, FAZ SABER QUE A terações:
respectivas sanções legalmente Conselho Municipal dos Direitos
Aurilio Reginaldo dos Santos, culturais de artistas nordestinos; CÂMARA MUNICIPAL APROVOU “Art. 3º O Conselho Tutelar será previstas;
da Criança e do Adolescente meIvania Aparecida Ricezi Calixto, VI - Promoção de seminários e E ELE SANCIONA E PROMULGA composto por 5 (cinco) mem- IV – a criação e composição de diante edital publicado no Diário
José Alberto Lima, Josimar Apa- palestras sobre a contribuição A SEGUINTE LEI:
bros, escolhidos pela população comissão especial encarregada Oficial do Município e em outro
recido Ferreira, Luis Rodrigues nordestina para o Município; Art. 1º. O §3º, do artigo 9º, da local para mandato de 4 (quatro) de realizar o processo de es- jornal local, bem como afixado
Moreira, Sebastião Francisco VII - Desenvolver estudos, de- Lei Municipal nº 759, de 29 de anos, permitida recondução por colha; e
em locais de amplo acesso ao
Correia, Valéria Regina Matheus bates e pesquisas relativos a agosto de 2.011, que “Disciplina novos processos de escolha”. V – a formação dos candidatos público, e veiculado em meios
de Souza, Valter Rodrigues Vieira problemática da comunidade as consignações em folha de “Art. 4º A função de Conse- escolhidos como titulares e dos de divulgação.
Ref.: Projeto de Lei do Legislativo nordestina;
pagamento dos servidores ati- lheiro Tutelar exige dedicação 5 (cinco) primeiros candidatos §1º A divulgação do pleito de
042/2021
VIII - Divulgação da cultura vos, inativos e pensionistas da exclusiva, disponibilidade de 24 suplentes.
que trata o caput deste artigo
JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES nordestina;
Prefeitura Municipal de Iperó, (vinte e quatro) horas, sendo §1º O processo de escolha de- deverá ser acompanhada de
DOS SANTOS, Prefeito em Exercí- IX - Divulgação da gastronomia, nos termos que especifica e dá incompatível com o exercício verá ser iniciado, no mínimo, 06 informações acerca das atribuicio do Município de Iperó, Estado ritmos folclóricos, arte, músicas, outras providências.”, passará a concomitante de qualquer outra (seis) meses antes do dia estabe- ções do Conselho Tutelar e da
de São Paulo, no uso de suas atri- danças, literatura de cordel, vigorar com a seguinte redação: atividade pública ou privada.” lecido para o certame.
relevância da participação de
buições legais, FAZ SABER QUE A repentistas, e várias tradições e Art. 9º. (…)
“Art. 13 Os suplentes Conselhei- §2º O Edital do processo de todos os cidadãos, na condição
C MARA MUNICIPAL APROVOU particularidades do povo nor- §3º. As consignações de que ros Tutelares serão convocados escolha não poderá estabelecer de candidatos ou eleitores.
E ELE SANCIONA E PROMULGA destino.
trata o art. 2º, inciso VI, “a”, “b”, nos seguintes casos:
outros requisitos além dos pre- §2º A publicação do edital pelo
A SEGUINTE LEI:
vistos na legislação atinente.
Artigo 5º - Fica autorizado “d” e “e”, não poderão exceder o I - renúncia;
Conselho Municipal dos Direitos
Artigo 1º. Fica instituído no Ca- também eventual realização de limite de 144 (cento e quarenta II - posse e exercício em outro §3º O prazo para recebimento da Criança e do Adolescente
lendário do Município de Iperó parcerias com pessoas jurídicas e quatro) parcelas nos casos de cargo, emprego ou função pú- dos registros de candidaturas referente à abertura de novo
o dia do Migrante Nordestino de direito privado que atuem em servidores ocupantes de cargos blica ou privada;
previsto no caput deste artigo processo de escolha para a
e cria a Feira de Tradições e prol da causa e do interesse da efetivos.
III - aplicação de sanção ad- não poderá ser inferior a 10 (dez) renovação do Conselho Tutelar
Culturas Nordestinas a ser come- população nordestina, cedendo Art. 2º. Os demais artigos da ministrativa de destituição da dias e deverá ser precedido de deverá ocorrer em até 03 (três)
morada anualmente no Segundo seus espaços para tal objetivo. Lei Municipal nº 759, de 29 de função;
ampla divulgação.
meses antes do término do
Sábado do mês de outubro de Artigo 6º - As despesas decor- agosto de 2.011 permanecerão IV - falecimento;
§ 4ºA campanha eleitoral esten- mandato do Conselho Tutelar
cada ano, sem prejuízo das de- rentes com a execução desta lei inalterados.
V - condenação por sentença der-se-á por período não inferior em vigor.
mais comemorações.
correrão por conta de dotação Art. 3º. Esta Lei entrará em vi- transitada em julgado pela prá- a 20 (vinte) dias”.
§3º O processo de escolha
Artigo 2º. Fica o Poder Executivo orçamentaria própria, suple- gor na data de sua publicação, tica de crime que comprometa a “Art. 16 …................................................ dos membros do Conselho
Municipal autorizado a promover mentada se necessário e/ou de revogadas as disposições em sua idoneidade moral; ou
.................................................................... Tutelar deverá ocorrer, a cada
atividades, voltadas à valorização parcerias.
contrário, especialmente a Lei VI – Durante suspensões sem Parágrafo único. Na resolução 4 (quatro) anos, no primeiro
da cultura nordestina.
Artigo 7º - Esta lei entrará em Municipal nº 978, de 14 de fe- remuneração de Conselheiros regulamentadora do processo de domingo do mês de outubro do
Artigo 3º. A data ora instituída vigor na data de sua publicação, vereiro de 2020.
Tutelares titulares, quando su- eleição constará a composição e ano subsequente ao da eleição
tem por finalidade homenagear revogando as disposições em
atribuições da Comissão Eleito- presidencial.
periores a 20 (vinte) dias.
os migrantes Nordestinos que contrário.
PREFEITURA DE IPERÓ, EM §1º Na hipótese de substituição, ral, de composição paritária entre §4º O processo de escolha para
neste município se estabelece03 DE FEVEREIRO DE 2022. o suplente perceberá o mesmo Conselheiros representantes do o Conselho Tutelar ocorrerá
ram, bem como seus descen- PREFEITURA DE IPERÓ, EM
subsídio ao qual faz jus o Conse- governo e da sociedade civil.” com o número mínimo de 10
dentes.
JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES lheiro Tutelar titular, bem como “Art. 21 As impugnações, devi- (dez) pretendentes devidamente
03 DE FEVEREIRO DE 2022.
Artigo 4º. Os objetivos do
DOS SANTOS
todas as vantagens decorrentes damente fundamentadas e com habilitados.
dia Migrante Nordestinos e a JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES Prefeito Municipal em Exercício do exercício do cargo.
indicação de elementos proba- §5º Caso o número de pretencriação da Feira de Tradições
DOS SANTOS
§2º A convocação do suplente tórios, podem ser apresentadas dentes habilitados seja inferior
e Culturas Nordestinas poderá Prefeito Municipal em Exercício Publicado nesta Secretaria obedecerá estritamente à ordem por qualquer cidadão, no prazo a 10 (dez), o Conselho Municipal
ser promovida, organizada e
em 03 de fevereiro de 2022. de classificação resultante da de 05 (cinco) dias contados da dos Direitos da Criança e do
incentivada pelo departamento Publicado nesta Secretaria em
publicação.
eleição.
Adolescente poderá suspender
de Cultura, Associações, ONG`s e
LUCIO GONÇALVES
03 de fevereiro de 2022.
§3º No caso da inexistência de Parágrafo único. É facultada ao o trâmite do processo de escolha
outras entidades representativas,
DA SILVA FILHO
suplentes, caberá ao Conselho Ministério Público a impugnação, e reabrir prazo para inscrição de
compreendendo os seguintes
Secretário de Governo
LUCIO GONÇALVES
Municipal dos Direitos da Crian- a qualquer tempo, de candidatos novas candidaturas, sem precritérios para a sua execução:
DA SILVA FILHO
ça e do Adolescente realizar pro- que não preencham os requisitos juízo da garantia de posse dos
I - Estimular a integração da culSecretário de Governo
cesso de escolha suplementar legais ou que pratiquem atos novos conselheiros ao término
tura do Nordeste com a cultura
LEI Nº 1.061, DE 03
para o preenchimento de vagas.” contrários às regras estabele- do mandato em curso.”
do município, promovendo o enDE FEVEREIRO DE 2022
“Art. 15 O Conselho Municipal cidas para campanha e dia da “Art. 38 ..................................................
volvimento de toda a sociedade
LEI Nº 1.060, DE 03
dos Direitos da Criança e do votação, conforme disposto ...................................................................
local para que reconheça o papel
“Altera a Lei Ordinária nº 776, Adolescente publicará Edital do nesta Lei.”
DE FEVEREIRO DE 2022
§ 3º A eleição será realizada em
do Nordestino na estruturação
de 27 de janeiro de 2012”.
processo de escolha dos mem- “Art. 25 Esgotada a fase recursal, local público de fácil acesso, obpolítica, econômica e social do “Altera o §3º, do artigo 9º da
bros do Conselho Tutelar preven- a comissão especial encarregada servados os requisitos essenciais
município;
Lei Municipal nº 759, de 29 de JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES do, dentre outras disposições: de realizar o processo de escolha de acessibilidade.”
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“Art. 46 ................................................ disciplinar, poderá ser deter................................................................. minado o afastamento liminar
Parágrafo único. No processo do Conselheiro Tutelar até a
de escolha dos membros do conclusão da investigação.
Conselho Tutelar, é vedado §2º Havendo indícios da prática
ao candidato doar, oferecer, de crime por parte do Conseprometer ou entregar ao eleitor lheiro Tutelar, o Conselho Mubem ou vantagem pessoal de nicipal dos Direitos da Criança
qualquer natureza, inclusive e do Adolescente comunicará o
brindes de pequeno valor.”
fato ao Ministério Público para
“Art. 58 ................................................ adoção das medidas legais”.
................................................................ “Art. 71 (Revogado).
§5º A posse dos conselheiros I – (Revogado);
tutelares ocorrerá no dia 10 de II – (Revogado)”.
janeiro do ano subsequente ao Art. 2º Os demais dispositivos
processo de escolha.”
permanecem inalterados.
“Art. 61 Observados os parâ- Art. 3º Esta Lei entra em vigor
metros e normas definidas na na data de sua publicação,
legislação vigente, o regimento revogando as disposições em
interno do Conselho Tutelar contrário.
deve ser elaborado e aprovado
pelos Conselheiros Tutelares PREFEITURA DE IPERÓ, EM 03
titulares eleitos, em até 60 (sesDE FEVEREIRO DE 2022.
senta) dias da data da posse.
§1º A proposta do Regimento JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES
Interno deverá ser encamiDOS SANTOS
nhada ao Conselho Municipal
Prefeito Municipal
dos Direitos da Criança e do
em Exercício
Adolescente para apreciação,
sendo-lhe facultado o envio de Publicado nesta Secretaria em
propostas de alteração.
03 de fevereiro de 2022.
§2º Uma vez aprovado, o Regimento Interno do Conselho
LUCIO GONÇALVES
Tutelar será publicado no Diário
DA SILVA FILHO
Oficial do Município, afixado
Secretário de Governo
em local visível na sede do
órgão e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério DECRETO Nº 2.248, DE 02
Público.”
DE FEVEREIRO DE 2.022.
“Art. 70 As penalidades de suspensão do exercício da função “Denomina prolongamento de
e de destituição do mandato Rua e dá outras providências”.
poderão ser aplicadas ao Conselheiro Tutelar nos casos de JOÃO ANTONIO DOMINGUES
descumprimento de suas atri- DOS SANTOS, Prefeito em Exerbuições, prática de crimes que cício do Município de Iperó,
comprometam sua idoneidade Estado de São Paulo, no uso de
moral ou conduta incompatível suas atribuições legais,
com a confiança outorgada
DECRETA:
pela comunidade.
Artigo 1º - Fica denominada
I – A suspensão não remunera- Rua Simão Eid o prolongamenda será aplicada:
to da via pública de mesmo
a) em reincidência, específica nome, conforme descrição
ou não, em qualquer das faltas abaixo:
punidas com advertência.
Inicia-se no ponto 01, junto a
b) na ocorrência das infrações Rua Simão Eid, distante 59,40m
previstas nos Incisos I, IV, VII e (cinquenta e nove metros e
VIII do art. 67 desta Lei.
quarenta centímetros) da esII – A destituição do mandato quina com a Rua Salomão Eid,
será aplicada:
deste segue em linha reta até o
a) em casos de reincidência, ponto 02 por uma distância de
específica ou não, das infrações 52,50m (cinquenta e dois mepunidas com suspensão não tros e cinquenta centímetros),
remunerada em processos ad- deste deflete a esquerda por
ministrativos anteriores;
uma distância de 7,00m (sete
b) em decorrência de condena- metros) até o ponto 03, deste
ção transitada em julgado, por segue em linha reta até o ponto
crime, contravenção penal ou 04 por uma distância de 52,50m
infrações administrativas pre- (cinquenta e dois metros e
vistas na Lei nº 8.069/90.
cinquenta centímetros), deste
§1º De acordo com a gravidade deflete a esquerda e segue
da conduta ou para garantia por uma distância de 5,00m
da instrução do procedimento (cinco metros) até o início da

descrição.
como a Lei Municipal nº 1.042 dos excedentes financeiros c) 10% (dez por cento) de
Artigo 2º- O Poder Público fará de 01 de outubro de 2021, cujas decorrentes de suas atividades, membros eleitos pelos emprea divulgação deste Decreto às atividades sejam dirigidas ao em caso de extinção ou des- gados da entidade;
concessionárias de serviços ensino, à pesquisa científica, ao qualificação, ao patrimônio de II – Os membros eleitos ou indipúblicos, empresas públicas e desenvolvimento tecnológico, outra organização social quali- cados para compor este Conseprivadas, além de outros órgão à proteção e preservação do ficada no âmbito do município lho, não poderão ser parentes
e entidades da Administração meio ambiente, à cultura e à de Iperó, da mesma área de consanguíneos ou afins até 3°
direta e indireta.
saúde, atendidos os requisitos atuação, ou ao patrimônio do Grau do Prefeito, Vice-Prefeito,
Artigo 3º- As despesas de- previstos neste Decreto.
Município, na proporção dos Secretários e Subsecretários
correntes deste Decreto serão Parágrafo único. O requeri- recursos e bens por ele aloca- Municipais, Vereadores ou Diatendidas pelo orçamento mento de qualificação deverá dos nos termos do contrato de rigentes, detentores de cargo
vigente, suplementadas se ser dirigido ao Chefe do Execu- gestão.
de comissionado ou função
necessário.
tivo que, após regular tramita- II – Haver aprovação, quanto a gratificada, da Administração
Artigo 4º- Este Decreto en- ção administrativa e verificação conveniência e oportunidade Pública Direta ou Indireta do
trará em vigor na data da sua de cumprimento dos requisitos de sua qualificação como Or- órgão contratante e, terão
publicação, revogadas as dis- legais, expedirá o competente ganização Social Municipal, do mandato de 4 (quatro) anos,
posições em contrário.
Certificado de qualificação Secretário da área de atividade admitida uma recondução;
como Organização Social da correspondente ao seu objeto III – o primeiro mandato de
PREFEITURA DE IPERÓ,
sua área de atuação, bem como social.
metade dos membros eleitos
EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022. realizará a declaração de inte- III – As Entidades interessadas ou indicados deve ser de 2
resse social e utilidade púbica, em se qualificarem como órgão (dois) anos, segundo critérios
JOÃO ANTONIO DOMINGUES de acordo com o art. 12, da Lei social deverão comprovar regu- estabelecidos no estatuto;
DOS SANTOS
nº 1.042/2021.
laridade perante o Tribunal de IV – o dirigente máximo da
Prefeito de Iperó em Exercício Art. 3º São requisitos espe- Contas do Estado de sua sede entidade deve participar das
cíficos para que as entidades e/ou filial, se for o caso.
reuniões do Conselho, sem
Publicada nesta Secretaria, em privadas referidas no artigo 1º, IV – Somente serão qualificadas direito a voto;
02 de Fevereiro de 2022.
da Lei Municipal nº 1.042 de como organização social as V – o Conselho deve reunir-se
01 de outubro de 2021, habi- entidades que efetivamente, ordinariamente, no mínimo, 3
LUCIO GONÇALVES
litem-se à qualificação como comprovarem aptidão para (três) vezes a cada ano e, exDA SILVA FILHO
organização social:
desempenho da atividade per- traordinariamente, a qualquer
Secretário de Governo
I – Comprovar o registro de tinente e compatível em carac- tempo;
seu ato constitutivo, dispondo terísticas, quantidades e prazos VI – os conselheiros não resobre:
descrita no “caput” do art. 1°, ceberão remuneração pelos
DECRETO Nº 2.245/2022 a) Natureza social de seus obje- da Lei Municipal nº 1.042 de serviços, que nesta condição,
tivos relativos à respectiva área 01 de outubro de 2021, bem prestaram à organização social,
“Regulamenta o processo de de atuação;
como capacidade técnico-pro- ressalvada a ajuda de custo por
qualificação e processo de b) Finalidade não-lucrativa, fissional.
reunião da qual participem;
Chamamento Público de Or- com a obrigatoriedade de in- § 1º A comprovação de aptidão VII – os conselheiros eleitos
ganizações Sociais e dá outras vestimento de seus excedentes da entidade referida no inciso ou indicados para integrar a
providências”
financeiros no desenvolvimen- IV do “caput” deste artigo, será diretoria da entidade devem
to das próprias atividades;
feita através de atestados for- renunciar ao assumirem as
JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES c) previsão expressa de a enti- necidos por pessoas jurídicas correspondentes funções exeDOS SANTOS, Prefeito em dade ter, como órgãos de de- de direito público ou privado, cutivas.
exercício do Municipal de Iperó, liberação superior e de direção, que comprovem capacidade Art. 5º Para os fins de atendiEstado de São Paulo, no uso de um Conselho de Administração técnica da Entidade.
mento dos requisitos de qualisuas atribuições legais, e
e uma diretoria definidos nos § 2º Capacitação técnico-pro- ficação, deverão ser incluídas,
CONSIDERANDO a Lei Munici- termos do estatuto, assegu- fissional: comprovação da enti- dentre as atribuições privativas
pal nº 1.042, de 01 de outubro radas àquela composição e dade de possuir em seu quadro do Conselho de Administração,
de 2021, que “Dispõe sobre atribuições normativas e de permanente profissionais de as seguintes:
a qualificação das entidades controle básicas previstas neste nível superior ou outro devida- I – Fixar o âmbito de atuação
sem fins lucrativos como orga- Decreto;
mente reconhecido pela auto- da entidade, para consecução
nizações sociais no âmbito do d) Composição e atribuições ridade competente, detentor de do seu objeto;
Município de Iperó e dá outras da diretoria;
atestado de capacidade técnica II – Aprovar a proposta de conprovidências”
e) Obrigatoriedade de pu- por execução operacional de trato de gestão da entidade;
DECRETA:
blicação anual, em jornal de características semelhantes. III – Aprovar a proposta de
SEÇÃO I
circulação no Município, dos Art. 4º O Conselho de Admi- orçamento da entidade e o
DA QUALIFICAÇÃO
relatórios financeiros e do rela- nistração deverá estar estrutu- programa de investimentos;
DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL tório de execução do contrato rado nos termos do respectivo IV – Designar e dispensar os
Art. 1º. O presente Decreto de gestão;
estatuto, observados, para fins membros da diretoria;
regulamenta, nos termos do art. f) No caso de associação civil, a de atendimento dos requisitos V – Fixar a remuneração dos
19, da Lei Municipal nº 1.042, aceitação de novos associados, de qualificação, os seguintes membros da diretoria;
de 01 de outubro de 2021, o na forma do estatuto;
critérios básicos:
VI – Aprovar os estatutos, bem
processo de qualificação de g) Proibição de distribuição I – Ser composto por:
como suas alterações, e a extinOrganizações Sociais no âmbito de bens ou de parcela do pa- a) 55% (cinquenta e cinco por ção da entidade por maioria, no
do Município de Iperó.
trimônio líquido em qualquer cento), no caso de associação mínimo, de 2/3 (dois terços) de
Art. 2º. O Poder Executivo Mu- hipótese, inclusive em razão civil, de membros eleitos dentre seus membros;
nicipal poderá qualificar como de desligamento, retirada ou os membros ou os associados; VII – Aprovar o regimento
organizações sociais pessoas falecimento do associado ou b) 35% (trinta e cinco por cen- interno da entidade, que deve
jurídicas de direito privado, sem membro da entidade;
to) de membros eleitos pelos dispor, no mínimo, sobre a
fins lucrativos, com fundamento h) Previsão de incorporação demais integrantes do Conse- estrutura, o gerenciamento, os
legal na Lei Federal 9.637, de integral do patrimônio, dos le- lho, dentre pessoas de notória cargos e as competências;
15 de maio de 1998 e suas gados ou das doações que lhe capacidade profissional e reco- VIII – Aprovar por maioria, no
alterações posteriores, bem foram destinados, bem como nhecida idoneidade moral;
mínimo, de 2/3 (dois terços) de
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seus membros, o regulamento crição sucinta das atividades
próprio contendo os proce- que deverão ser executadas;
dimentos que deverá adotar II - Metas e indicadores de
para a contratação de obras e gestão;
serviços, bem como para com- III - Limite máximo de orçapras e alienações, e o plano de mento previsto para a realizacargos, salários e benefícios dos ção das atividades e serviços;
empregados da entidade;
IV - Critérios técnicos de seleIX – Aprovar e encaminhar, ao ção da proposta mais vantajosa
órgão supervisor da execução para a Administração Pública;
do contrato de gestão, os rela- V - Prazo, local e forma para a
tórios gerenciais e de atividades apresentação do projeto;
da entidade, elaborados pela VI - Designação da comissão
diretoria;
de seleção.
X – Fiscalizar o cumprimento §1º As minutas do Edital de
das diretrizes e metas definidas Chamamento Público e do
e aprovar os demonstrativos contrato de gestão deverão ser
financeiros e contábeis e as precedidas de parecer jurídico.
contas anuais da entidade, com §2º O edital de chamamento
o auxílio de auditoria externa. deverá ser publicado em, no
Art. 6º Para fins de emissão mínimo, 15 (quinze) dias úteis
do Certificado de qualificação anteriores a data da sessão
como Organização Social, as pública de recebimento das
entidades deverão comprovar propostas.
sua regularidade fiscal e traba- Art. 8º O Projeto a ser aprelhista, bem como prova do re- sentado pela Organização
gistro ou inscrição na entidade Social deverá conter os meios
profissional competente.
e os recursos necessários à
§ 1º O pedido de qualificação prestação dos serviços a serem
será indeferido caso a entidade: executados e, ainda:
I - Não se enquadre, quanto I - Especificação do programa
ao seu objeto social, nas áreas de trabalho proposto;
previstas no artigo 1º da Lei II - Especificação do orçamento
Municipal nº 1.042 de 01 de e de fontes de receita;
outubro de 2021;
III - Definição de metas e indiII - Não atenda aos requisitos cadores de gestão adequados
estabelecidos nos arts. 2º, 3º e à avaliação de desempenho
4º da Lei Municipal nº 1.042 de e qualidade na prestação dos
01 de outubro de 2021;
serviços e respectivos prazos
III - Apresente a documentação de execução.
de forma incompleta.
Art. 9º Em envelope próprio,
§ 2º No caso de indeferimento acompanhando o Projeto, a
do pedido, a entidade reque- Organização Social deverá
rente poderá interpor recurso apresentar comprovação de
ou apresentar a documentação experiência técnica para defaltante no prazo improrrogável sempenho da atividade objeto
de 3 (três) dias úteis.
do contrato de gestão, nos
§3º Independentemente do termos do art. 3º, §§ 1º e 2º,
disposto no parágrafo anterior, deste Decreto, limitando-se à
a entidade que tiver indeferida demonstração de experiência
sua qualificação, desde que técnica e gerencial na área relanão caiba recurso, poderá a tiva à atividade a ser executada.
qualquer tempo apresentar
SEÇÃO III
novo pedido acompanhado dos
COMISSÃO ESPECIAL
documentos que comprovem o
DE SELEÇÃO
atendimento das exigências da Art. 10 O Prefeito Municipal
Lei Municipal nº 1.042 de 01 de designará mediante Portaria
outubro de 2021, bem como do uma Comissão Especial de Sepresente Decreto.
leção, composta por três memSEÇÃO II
bros e presidida pelo Secretário
DA CONVOCAÇÃO PÚBLICA da pasta, à qual competirá:
Art. 7º A formalização do con- I - Receber os documentos e
trato de gestão será precedida Projetos propostos no processo
necessariamente da publicação de seleção;
no Diário Oficial do Municí- II - Analisar, julgar e classificar
pio de Edital de Chamamento os Projetos apresentados, em
Público para apresentação de conformidade com as regras
projetos pelas Organizações e critérios estabelecidos no
Sociais da respectiva área de Edital, bem como declarar a
fomento, da qual constará:
Organização Social vencedora
I - Objeto do contrato de ges- do processo de seleção;
tão que a Secretaria competen- III - Julgar os requerimentos
te pretende firmar, com a des- apresentados no âmbito do

processo de seleção e proces- cimento às repartições munici- cargo em caráter efetivo.
de janeiro de 2012”. e no seu
sar os recursos;
pais para fins de provimento de A convocação seguirá a ordem Regimento Interno, RESOLVE:
IV - Dirimir ou esclarecer even- cargo em caráter efetivo.
de classificação dos candidatos, Art. 1o. Constituir Comissão
tuais dúvidas ou omissões.
A convocação seguirá a ordem nos termos do Edital de Con- Especial Eleitoral, encarregada
Art. 11. Da sessão de abertura de classificação dos candidatos, curso Público n° 001/2019.
de organizador o processo
dos envelopes será lavrada nos termos do Edital de Con- LOCAL: Prefeitura de Iperó- de escolha suplementar dos
ata circunstanciada, rubricada curso Público n° 001/2019.
Avenida Santa Cruz, 355- Jardim membros do Conselho Tutelar
e assinada pelos membros da LOCAL: Prefeitura de Iperó- Santa Cruz– Iperó-SP.
do município de Iperó.
Comissão Especial de Seleção Avenida Santa Cruz, 355- Jar- DATA: 08.02.2022 - HORÁRIO: Art. 2o. A Comissão Especial
e pelos representantes das Or- dim Santa Cruz– Iperó-SP.
08h30min
Eleitoral será composta pelos
ganizações Sociais participantes DATA: 08.02.2022 - HORÁRIO: CARGO: ALMOXARIFE- Clas- seguintes conselheiros:
do processo de seleção que 10h00min
sificado de nº 01º.
a) Elisa Márcia Vaz dos Santos
estiverem presentes ao ato.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL- CARGO: ESCRITURÁRIO- Juliato,
Art. 12 A Administração Mu- Classificado de nº 04º.
Classificados do nº 08º ao 15º. representante do Poder Público;
nicipal poderá realizar conjun- CARGO: PSICOLOGO II- Clas- CARGO: RECEPCIONISTA- b) Luiza Monize dos Anjos
tamente a fase de habilitação sificados do nº 04º ao 06º. Classificados do nº 10º ao 14º. Mendes,
a qualificação da Organização CARGO: SERVIÇOS GERAIS- CARGO: TECNICO EM INFOR- representante do Poder Público;
Social, sendo este ato discri- Classificados do nº 18º ao 20º. MATICA- Classificados do nº c) Cátia Carvalho P. de Barros,
cionário e cabendo recurso CARGO: SERVIÇOS GERAIS- 01º ao 04º.
representante da Sociedade Civil;
apenas a entidade requerente, LISTA ESPECIAL- CANDIDAOrientações:
d) João Quadros,
no prazo improrrogável de 48 TOS COM DEFICIÊNCIA- Clas- 1- O candidato deverá apre- representante da Sociedade Civil.
(quarenta e oito) horas, o qual sificado de nº 02º.
sentar cópias acompanhadas § 1º. Cabe à Comissão Especial
não terá efeito suspensivo para CARGO: SERVIÇOS GERAIS- das vias originais da Carteira de Eleitoral, pelo voto da maioria
fins do procedimento posterior Classificados do nº 21º ao 22º. Identidade (RG) e Diploma ou de seus membros, eleger seu
do Processo de Seleção.
Orientações:
Certificado acompanhado do coordenador.
Parágrafo único. Suprido os 1- O candidato deverá apre- respectivo Histórico Escolar no § 2º. Não havendo definição
motivos que ensejaram o in- sentar cópias acompanhadas momento da atribuição;
por este critério, a Comissão
deferimento da qualificação, das vias originais da Carteira de 2- A escolha do local de tra- Especial Eleitoral será coordedesde que os critérios de habili- Identidade (RG) e Diploma ou balho se for o caso, poderá ser nada pelo Conselheiro mais
tação jurídica, fiscal e trabalhis- Certificado acompanhado do efetivada por meio de procu- antigo, dentre seus integrantes
ta, econômica e técnica tenham respectivo Histórico Escolar no ração mediante apresentação e, em caso de empate, o de
sido atendidas pela entidade, momento da atribuição;
do respectivo instrumento de maior idade.
estará garantido o seu direito 2- A escolha do local de tra- mandato com firma reconhe- Art. 3º. Compete à Comissão
de prosseguir no processo de balho se for o caso, poderá ser cida acompanhado de cópias Especial Eleitoral:
seleção.
efetivada por meio de procu- reprográficas do documento de I - Dirigir o processo de escolha,
SEÇÃO IV
ração mediante apresentação identidade do procurador e do acompanhando o processo
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS do respectivo instrumento de candidato, as quais não serão de inscrição, votação e apuraArt. 13 As despesas com a mandato com firma reconhe- devolvidas;
ção, cumprindo o disposto no
execução do presente Decreto cida acompanhado de cópias 3- Os candidatos que forem Edital, elaborado e aprovado
correrão por conta das dota- reprográficas do documento convocados e que, eventual- pelo Conselho Municipal dos
ções orçamentárias atribuídas de identidade do procurador mente, ultrapassarem o número Direitos da Criança e do Adoà Secretaria Municipal corres- e do candidato, as quais não de vagas somente farão jus à lescente, e demais normas
pondente.
serão devolvidas;
escolha no caso de não com- aplicáveis responsabilizando-se
Art. 14 Esta lei entrará em vi- 3- Os candidatos que forem parecimento ou de desistência pelo bom andamento de todos
gor na data de sua publicação, convocados e que, eventual- dos que constarem com melhor os trabalhos e resolvendo os
revogadas as disposições em mente, ultrapassarem o nú- classificação.
eventuais incidentes que vecontrário.
mero de vagas somente farão Mais informações podem ser nham a ocorrer;
jus à escolha no caso de não obtidas diretamente na Divisão II - adotar todas as providênMUNICÍPIO DE IPERÓ, EM 01 comparecimento ou de desis- de Recursos Humanos.
cias necessárias para a organiDE FEVEREIRO DE 2022.
tência dos que constarem com
zação e a realização do pleito;
melhor classificação.
Iperó, 4 de fevereiro de 2022. III - analisar e encaminhar ao
JOÃO ANTÔNIO DOMINGUES Mais informações podem ser
CMDCA para homologação das
DOS SANTOS
obtidas diretamente na Divisão Divisão de Recursos Humanos candidaturas;
Prefeito Municipal
de Recursos Humanos.
IV - receber denúncias contra
em Exercício
Secretaria de Governo
candidatos, nos casos previstos
Iperó, 4 de fevereiro de 2022.
nesta Lei, bem como adotar
Publicado nesta Secretaria, em
os procedimentos necessários
01 de Fevereiro de 2.022. Divisão de Recursos Humanos RESOLUÇÃO Nº 01 DE 04 para apurá-los;
DE FEVEREIRO DE 2022. V - publicar a lista dos mesários
LUCIO GONÇALVES
Secretaria de Governo
e dos apuradores de votos;
DA SILVA FILHO
Dispõe sobre a criação da Co- VI - analisar e julgar eventuais
Secretário de Governo
missão Especial Eleitoral, encar- impugnações apresentadas
EDITAL DE CONVOCAÇÃO regada de organizar o processo contra mesários, apuradores e
CONCURSO PÚBLICO
de escolha suplementar de Con- a apuração;
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 01/2019
selheiros Tutelares.
VII - lavrar a ata de votação,
CONCURSO PÚBLICO
O Conselho Municipal dos anotando todas as ocorrências;
Nº 01/2019
A Prefeitura de Iperó, por meio Direitos da Criança e do Adoles- VIII - realizar a apuração dos
da Divisão de Recursos Huma- cente do município de Iperó, no votos;
A Prefeitura de Iperó, por meio nos e da Secretaria de Governo, uso das atribuições estabeleci- IX - processar e decidir, em
da Divisão de Recursos Huma- CONVOCA os candidatos abai- das na Lei Federal nº 8.069/90 primeiro grau, as denúncias
nos e da Secretaria de Governo, xo relacionados para compare- e LEI Nº 1.061, DE 03 DE FE- referentes à impugnação e
CONVOCA os candidatos abai- cimento às repartições munici- VEREIRO DE 2022 que “Altera cassação de candidaturas;
xo relacionados para compare- pais para fins de provimento de a Lei Ordinária nº 776, de 27 X - processar e decidir sobre
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as denúncias referentes à pro- funcionário Cláudio José Ri- 12º.
11h00m
paganda eleitoral, nos prazos beiro Lemos, RG: 22.012.859-5 CARGO: AUXILIAR DE ATEN- CARGO: AGENTE ESCOLAR
previstos nesta Lei;
(Motorista), referência “G-2”, DIMENTO ESCOLAR - Classifi- - Classificados do nº 71º ao
XI - publicar o resultado do 20 (vinte) dias de licença-prê- cados do nº 01º ao 06º.
76º.
pleito, abrindo prazo para re- mio, referentes ao quinquênio CARGO: SECRETARIO DE ESOrientações:
curso, nos termos desta Lei.
11/11/2014 a 10/11/2019, con- COLA- Classificado de nº 05º. 1- Os candidatos deverão
Parágrafo Único. Para fins do siderando como termo inicial
Orientações:
apresentar cópia acompanhada
disposto no inciso IX deste arti- a data de 01/02/2022 e termo 1- O candidato deverá apre- dos originais da Carteira de
go, a Comissão Eleitoral poderá, final 20/02/2022.
sentar cópias acompanhadas Identidade (RG) e Diploma ou
liminarmente, determinar a PORTARIA DA MESA DIRE- das vias originais da Carteira de Certificado acompanhado do
retirada e a supressão da pro- TORA N.º 003/2022 - Conce- Identidade (RG) e Diploma ou respectivo Histórico Escolar no
paganda bem como recolher der, nos termos do artigo 96 Certificado acompanhado do momento da atribuição;
material, a fim de garantir o e seguintes do Estatuto dos respectivo Histórico Escolar no 2- A escolha por procuração
cumprimento desta Lei.
Funcionários Públicos do Muni- momento da atribuição;
será feita mediante entrega
XVIII - Resolver os casos omissos. cípio de Iperó, Lei n.º 19/1992, à 2- A escolha do local de tra- do respectivo instrumento de
Art. 4º. Cabe ao Poder Exe- funcionária Maria Livia Malzoni, balho se for o caso, poderá ser mandato com firma reconhecutivo Municipal fornecer à RG: 29.202.186-0 (Agente de efetivada por meio de procu- cida acompanhado de cópias
Comissão Especial Eleitoral Comunicação), referência “H- ração mediante apresentação reprográficas do documento de
assessoria técnica (inclusive ju- 2”, 10 (dez) dias de licença-prê- do respectivo instrumento de identidade do procurador e do
rídica) necessária ao regular de- mio, referentes ao quinquênio mandato com firma reconhe- candidato que ficarão retidas;
sempenho de suas atribuições. 20/03/2014 a 19/03/2019, con- cida acompanhado de cópias 3- Os candidatos chamados
Art. 5º. Esta Resolução entra em siderando como termo inicial reprográficas do documento de que ultrapassarem o número
vigor na data de sua publicação. a data de 07/02/2022 e termo identidade do procurador e do de vagas somente escolherão
final 16/02/2022.
candidato, as quais não serão em caso do não compareciIperó, 27 de janeiro de 2022. Portarias n.ºs 002 e 003/2022 devolvidas;
mento ou desistência dos can- publicadas e registradas nesta 3- Os candidatos que forem didatos melhores classificados.
Elisa Márcia Vaz dos
secretaria em 28 de janeiro de convocados e que, eventual- Mais informações podem ser
Santos Juliato
2022.
mente, ultrapassarem o número obtidas diretamente no DePresidente do Conselho
de vagas somente farão jus à partamento de Recursos HuMunicipal dos Direitos da ANGELO VALÁRIO SOBRINHO escolha no caso de não com- manos.
Criança e do Adolescente
Presidente
parecimento ou de desistência
dos que constarem com melhor Iperó, 08 de fevereiro de 2022.
JOSIMAR APARECIDO
classificação.
PORTARIA DO PODER
FERREIRA
Mais informações podem ser Divisão de Recursos Humanos
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Vice-Presidente
obtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.
Secretaria de Educação,
Portaria Nº 014/22 – Exonerar
AURÍLIO REGINALDO
Cultura e Esportes.
o funcionário Carlos Henrique
DOS SANTOS
Iperó, 04 de fevereiro de 2022.
Pontes, RG: 49.009.147-7 (As1.º Secretário
sessor Parlamentar) referência
Divisão de Recursos Humanos
EDITAL
“D”, nos termos da legislação
VALÉRIA R. MATHEUS
DE CIENTIFICAÇÃO
vigente e revogada a portaria
DE SOUZA
Secretaria de Educação,
n.º 047/2021, em 31/01/2022.
2.º Secretário
Cultura e Esportes
O Município de Iperó, por
Portaria Nº 015/22 – Artigo 1º
meio de seu Departamento
- Nomeia O Sr. Ricardo Cesar
de Recursos Humanos, torna
de Melo, RG: 34.593.062-9 (As- EDITAL DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO pública a DESCLASSIFICAÇÃO
sessor Parlamentar) referência
CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019 da candidata, Sra. S.S. de J.S.
“D” nos termos da legislação
Nº 01/2019
RG nº 38.993.610-8, ao cargo
vigente, concede uma cesta
A Prefeitura de Iperó, por meio de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
básica ou um crédito alimenta- A Prefeitura de Iperó, por da Divisão de Recursos Huma- INFANTIL que, muito embora
ção com entrega mensal e lota meio da Divisão de Recursos nos e da Secretaria da Educa- aprovada no Concurso Público
no Gabinete do Vereador Luis Humanos e da Secretaria de ção, Cultura e Esportes, CON- nº 001/2020 e convocada para
Rodrigues Moreira,
Educação, Cultura e Esportes, VOCA os classificados abaixo assumir função temporária,
Portaria n.º 014/2022 - Publi- CONVOCA os candidatos abai- indicados para que compare- deixou de se apresentar para a
cada e registrada nesta secre- xo relacionados para compare- çam no dia e local indicados a atribuição de aulas na data de
taria em 21 de janeiro de 2022. cimento às repartições munici- fim de manifestarem interesse 01/02/2022.
Portaria n.º 015/2022 - Publi- pais para fins de provimento de na celebração de CONTRATO
cada e registrada nesta secreta- cargo em caráter efetivo.
TEMPORÁRIO em razão do
Iperó,
ria em 02 de fevereiro de 2022. A convocação seguirá a ordem Edital de Concurso Público
04 de fevereiro de 2022.
de classificação dos candidatos, nº 001/2019, em especial, no
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO nos termos do Edital de Con- disposto no item 9.9, e com
Presidente
curso Público n° 001/2019.
fundamento no inciso VI do art.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- 2º da Lei Municipal nº 557/2006
PORTARIA DA MESA
Avenida Santa Cruz, 355- Jar- (com alteração dada pela Lei
DIRETORA DO PODER
dim Santa Cruz– Iperó-SP.
Municipal nº 605/2007).
LEGISLATIVO MUNICIPAL DATA: 08. 02.2022 - HORÁRIO: A convocação seguirá a ordem
11h00min
dos candidatos classificados
PORTARIA DA MESA DIRETO- CARGO: AUXILIAR DE DE- nos termos do Edital de ConRA N.º 002/2022 - Conceder, SENVOLVIMENTO INFAN- curso Público n° 001/2019.
nos termos do artigo 96 e TIL- Classificados do nº 07º LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
seguintes do Estatuto dos Fun- ao 20º.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
cionários Públicos do Município CARGO: AGENTE ESCOLAR- Cruz.
de Iperó, Lei n.º 19/1992, o Classificados do nº 06º ao DATA: 08.02.2022 - HORÁRIO:
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nos e da Secretaria da Educa- A Prefeitura de Iperó, por meio EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ção, Cultura e Esportes e,
CONCURSO PÚBLICO
da Divisão de Recursos Huma- CONCURSO PÚBLICO 01/2020
Considerando a necessidade nos e da Secretaria da EducaNº 01/2020
em caráter emergencial para a ção, Cultura e Esportes e,
A Prefeitura de Iperó, por meio da
A Prefeitura de Iperó, por meio A Prefeitura de Iperó, por função de Professor de Ensino Considerando a necessidade Divisão de Recursos Humanos e
da Divisão de Recursos Huma- meio da Divisão de Recursos Fundamental II- Inglês;
em caráter emergencial para a da Secretaria da Educação, Culnos e da Secretaria de Educa- Humanos e da Secretaria de Considerando que não há Pro- função de Professor de Ensino tura e Esportes e,
ção, Cultura e Esportes, CON- Educação, Cultura e Esportes, cesso Seletivo vigente para este Fundamental II- Matemática; Considerando a necessidade
VOCA o candidato abaixo rela- CONVOCA o candidato abaixo cargo;
Considerando que não há em caráter emergencial para a
cionado para comparecimento relacionado para compareci- Considerando ainda o item 11.9 Processo Seletivo vigente para função de Professor de Ensino
às repartições municipais para mento às repartições munici- do edital do Concurso Público este cargo;
Fundamental II- Educação Física;
fins de provimento de cargo em pais para fins de provimento de 01/2020;
Considerando ainda o item 11.9 Considerando que não há Procaráter efetivo.
Comunica a convocação para do edital do Concurso Público cesso Seletivo vigente para este
cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem A convocação seguirá a ordem o provimento de CARGO EM 01/2020;
cargo;
de classificação dos candidatos, de classificação dos candidatos, CARÁTER TEMPORÁRIO dos Comunica a convocação para Considerando ainda o item 11.9
nos termos do Edital de Con- nos termos do Edital de Con- interessados a vaga para com- o provimento de CARGO EM do edital do Concurso Público
curso Público n° 001/2020.
parecer na data e local abaixo CARÁTER TEMPORÁRIO dos 01/2020;
curso Público n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó- LOCAL: Prefeitura de Iperó- determinados para atribuição interessados a vaga para com- Comunica a convocação para o
Avenida Santa Cruz, 355- Jardim Avenida Santa Cruz, 355- Jar- de aulas:
parecer na data e local abaixo provimento de CARGO EM CARÁSanta Cruz– Iperó-SP.
A chamada seguirá a ordem dos determinados para atribuição TER TEMPORÁRIO dos interessadim Santa Cruz– Iperó-SP.
DATA: 08.02.2022 - HORÁRIO: DATA: 08.02.2022 - HORÁRIO: candidatos classificados nos de aulas:
dos a vaga para comparecer na
09h00min
termos do Edital de Concurso A chamada seguirá a ordem data e local abaixo determinados
09h00min
CARGO: PROFESSOR TITULAR CARGO: COORDENADOR Público n° 001/2020.
dos candidatos classificados para atribuição de aulas:
DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PEDAGÓGICO- Classificado LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. nos termos do Edital de Con- A chamada seguirá a ordem
Classificados de nº 07º e 08º. de nº 04º.
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa curso Público n° 001/2020.
dos candidatos classificados nos
CARGO: PROFESSOR TITULAR
Cruz.DATA: 08.02.2022/ HORÁ- LOCAL: Prefeitura de Iperó – termos do Edital de Concurso
Orientações:
DE ENSINO FUNDAMENTAL 1- O candidato deverá apre- RIO: 14h00min
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim Público n° 001/2020.
I - Classificado de nº 08º.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av.
sentar cópias acompanhadas CARGO: PROFESSOR DE EN- Santa Cruz.
CARGO: PROFESSOR TITULAR das vias originais da Carteira de SINO FUNDAMENTAL II- IN- DATA: 08.02.2022/ HORÁRIO: Santa Cruz, 355 – Jardim Santa
DE ENSINO FUNDAMENTAL Identidade (RG), Comprovação GLES– Classificados do nº 15º 14h00min
Cruz.
II- MATEMATICA- Classifica- de no mínimo 5 (cinco) anos ao 19º.
CARGO: PROFESSOR DE EN- DATA: 08.02.2022/ HORÁRIO:
dos de nº 11º ao 12º.
Orientações:
de efetivo exercício no magisSINO FUNDAMENTAL II- MA- 14h00min
Orientações:
tério e Diploma ou Certificado 1- Os candidatos deverão apre- TEMATICA– Classificados do CARGO: PROFESSOR DE ENSI1- O candidato deverá apre- acompanhado do respectivo sentar cópias acompanhadas nº 16º ao 19º.
NO FUNDAMENTAL II- EDUCAsentar cópias acompanhadas Histórico Escolar no momento das vias originais da Carteira de
ÇÃO FISICA– Classificados do
Orientações:
das vias originais da Carteira de da atribuição;
Identidade (RG) e Diploma ou 1- Os candidatos deverão apre- nº 14º ao 15º.
Identidade (RG) e Diploma ou 2- A escolha do local de tra- Certificado acompanhado do sentar cópias acompanhadas
Orientações:
Certificado acompanhado do balho se for o caso, poderá ser respectivo Histórico Escolar no das vias originais da Carteira de 1- Os candidatos deverão aprerespectivo Histórico Escolar no efetivada por meio de procu- momento da atribuição;
Identidade (RG) e Diploma ou sentar cópias acompanhadas
momento da atribuição;
ração mediante apresentação 2- A escolha do local de tra- Certificado acompanhado do das vias originais da Carteira de
2- A escolha do local de tra- do respectivo instrumento de balho se for o caso, poderá ser respectivo Histórico Escolar no Identidade (RG) e Diploma ou
balho se for o caso, poderá ser mandato com firma reconhe- efetivada por meio de procu- momento da atribuição;
Certificado acompanhado do
efetivada por meio de procu- cida acompanhado de cópias ração mediante apresentação 2- A escolha do local de tra- respectivo Histórico Escolar no
ração mediante apresentação reprográficas do documento do respectivo instrumento de balho se for o caso, poderá ser momento da atribuição;
do respectivo instrumento de de identidade do procurador mandato com firma reconhe- efetivada por meio de procu- 2- A escolha do local de trabalho
mandato com firma reconhe- e do candidato, as quais não cida acompanhado de cópias ração mediante apresentação se for o caso, poderá ser efetivada
cida acompanhado de cópias serão devolvidas;
reprográficas do documento de do respectivo instrumento de por meio de procuração medianreprográficas do documento de 3- Os candidatos que forem identidade do procurador e do mandato com firma reconhe- te apresentação do respectivo
identidade do procurador e do convocados e que, eventual- candidato, as quais não serão cida acompanhado de cópias instrumento de mandato com
candidato, as quais não serão mente, ultrapassarem o nú- devolvidas.
reprográficas do documento firma reconhecida acompanhadevolvidas;
mero de vagas somente farão 3- Os candidatos que forem de identidade do procurador do de cópias reprográficas do
3- Os candidatos que forem jus à escolha no caso de não convocados e que, eventual- e do candidato, as quais não documento de identidade do
convocados e que, eventual- comparecimento ou de desis- mente, ultrapassarem o número serão devolvidas.
procurador e do candidato, as
mente, ultrapassarem o número tência dos que constarem com de vagas somente farão jus à 3- Os candidatos que forem quais não serão devolvidas.
de vagas somente farão jus à melhor classificação.
escolha no caso de não com- convocados e que, eventual- 3- Os candidatos que forem conescolha no caso de não com- Mais informações podem ser parecimento ou de desistência mente, ultrapassarem o nú- vocados e que, eventualmente,
parecimento ou de desistência obtidas diretamente na Divisão dos que constarem com melhor mero de vagas somente farão ultrapassarem o número de vados que constarem com melhor de Recursos Humanos.
classificação.
jus à escolha no caso de não gas somente farão jus à escolha
classificação.
Mais informações podem ser comparecimento ou de desis- no caso de não comparecimento
Mais informações podem ser Iperó, 04 de fevereiro de 022. obtidas diretamente na Divisão tência dos que constarem com ou de desistência dos que consobtidas diretamente na Divisão
de Recursos Humanos.
tarem com melhor classificação.
melhor classificação.
de Recursos Humanos.
Divisão de Recursos Humanos
Mais informações podem ser Mais informações podem ser
Iperó, 04 de fevereiro de 2022. obtidas diretamente na Divisão obtidas diretamente na Divisão
Iperó, 04 de
de Recursos Humanos.
Secretaria de Educação,
de Recursos Humanos.
fevereiro de 2022.
Divisão de Recursos Humanos
Cultura e Esportes
Iperó, 04 de fevereiro de 2022. Iperó, 04 de fevereiro de 2022.
Divisão de
Secretaria de Educação,
Recursos Humanos
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Divisão de Recursos Humanos Divisão de Recursos Humanos
CONCURSO PÚBLICO
Secretaria de Educação,
Secretaria de Educação,
01/2020
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cultura e Esportes.
Cultura e Esportes.
CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura de Iperó, por meio
01/2020
da Divisão de Recursos Huma-
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EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
O Município de Iperó, por
meio de seu Departamento de Recursos Humanos,
torna pública a DESCLASSIFICAÇÃO do candidato, Sr.
T.E.M.C. RG nº 33.663.24223ao cargo de PROFESSOR
DE ENSINO FUNDAMENTAL
I – EDUCAÇÃO FÍSICA que,
muito embora aprovada
no Concurso Público nº
001/2020 e convocada para
assumir função temporária,
deixou de se apresentar para
a atribuição de aulas na data
de 01/02/2022.
Iperó, 04
de fevereiro de 2022.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2020
A Prefeitura de Iperó, por
meio da Divisão de Recursos
Humanos e da Secretaria
da Educação, Cultura e Esportes e,
Considerando a necessidade
em caráter emergencial para
a função de Professor de
Ensino Fundamental II- Arte;
Considerando que não há
Processo Seletivo vigente
para este cargo;
Considerando ainda o item
11.9 do edital do Concurso
Público 01/2020;
Comunica a convocação
para o provimento de CARGO EM CARÁTER TEMPORÁRIO dos interessados a vaga
para comparecer na data e
local abaixo determinados
para atribuição de aulas:
A chamada seguirá a ordem
dos candidatos classificados
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
Santa Cruz.
DATA: 08.02.2022/ HORÁRIO: 14h00min
CARGO: PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL
II- ARTE– Classificados do
nº 07º ao 12º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão
apresentar cópias acompanhadas das vias originais da
Carteira de Identidade (RG)
e Diploma ou Certificado
acompanhado do respectivo
Histórico Escolar no momento da atribuição;
2- A escolha do local de
trabalho se for o caso, po-
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ATOS OFICIAIS
derá ser efetivada por meio respectivo Histórico Escolar no
de procuração mediante apre- momento da atribuição;
sentação do respectivo instru- 2- A escolha do local de tramento de mandato com firma balho se for o caso, poderá ser
reconhecida acompanhado efetivada por meio de procude cópias reprográficas do ração mediante apresentação
documento de identidade do do respectivo instrumento de
procurador e do candidato, as mandato com firma reconhequais não serão devolvidas.
cida acompanhado de cópias
3- Os candidatos que forem reprográficas do documento
convocados e que, eventual- de identidade do procurador
mente, ultrapassarem o número e do candidato, as quais não
de vagas somente farão jus à serão devolvidas.
escolha no caso de não com- 3- Os candidatos que forem
parecimento ou de desistência convocados e que, eventualdos que constarem com melhor mente, ultrapassarem o núclassificação.
mero de vagas somente farão
Mais informações podem ser jus à escolha no caso de não
obtidas diretamente na Divisão comparecimento ou de desisde Recursos Humanos.
tência dos que constarem com
melhor classificação.
Iperó, 04 de fevereiro de 2022. Mais informações podem ser
obtidas diretamente na Divisão
Divisão de Recursos Humanos de Recursos Humanos.
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
01/2020

Iperó, 04 de fevereiro de
2022.
Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.

A Prefeitura de Iperó, por meio
da Divisão de Recursos Huma- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
nos e da Secretaria da EducaCONCURSO PÚBLICO
ção, Cultura e Esportes e,
01/2020
Considerando a necessidade
em caráter emergencial para a A Prefeitura de Iperó, por meio
função de Professor de Ensino da Divisão de Recursos HumaFundamental II- Geografia;
nos e da Secretaria da EducaConsiderando que não há Pro- ção, Cultura e Esportes e,
cesso Seletivo vigente para este Considerando a necessidade
cargo;
em caráter emergencial para a
Considerando ainda o item 11.9 função de Professor de Ensino
do edital do Concurso Público Fundamental II- História;
01/2020;
Considerando que não há
Comunica a convocação para Processo Seletivo vigente para
o provimento de CARGO EM este cargo;
CARÁTER TEMPORÁRIO dos Considerando ainda o item 11.9
interessados a vaga para com- do edital do Concurso Público
parecer na data e local abaixo 01/2020;
determinados para atribuição Comunica a convocação para
de aulas:
o provimento de CARGO EM
A chamada seguirá a ordem dos CARÁTER TEMPORÁRIO dos
candidatos classificados nos interessados a vaga para comtermos do Edital de Concurso parecer na data e local abaixo
Público n° 001/2020.
determinados para atribuição
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. de aulas:
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa A chamada seguirá a ordem
Cruz.
dos candidatos classificados
DATA: 08.02.2022/ HORÁRIO: nos termos do Edital de Con14h00min
curso Público n° 001/2020.
CARGO: PROFESSOR DE ENSI- LOCAL: Prefeitura de Iperó –
NO FUNDAMENTAL II- GEO- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
GRAFIA– Classificados do nº Santa Cruz.
10º ao 12º.
DATA: 08.02.2022/ HORÁRIO:
Orientações:
14h00min
1- Os candidatos deverão apre- CARGO: PROFESSOR DE ENsentar cópias acompanhadas SINO FUNDAMENTAL II- HISdas vias originais da Carteira de TÓRIA– Classificados do nº
Identidade (RG) e Diploma ou 08º ao 14º.
Certificado acompanhado do
Orientações:

1- Os candidatos deverão apre- Considerando ainda o item 11.9 função de Professor de Educa- A Prefeitura de Iperó, por meio
sentar cópias acompanhadas do edital do Concurso Público ção Infantil;
da Divisão de Recursos Humadas vias originais da Carteira de 01/2020;
Considerando que não há Pro- nos e da Secretaria da EducaIdentidade (RG) e Diploma ou Comunica a convocação para cesso Seletivo vigente para este ção, Cultura e Esportes e,
Certificado acompanhado do o provimento de CARGO EM cargo;
Considerando a necessidade
respectivo Histórico Escolar no CARÁTER TEMPORÁRIO dos Considerando ainda o item 11.9 em caráter emergencial para a
momento da atribuição;
interessados a vaga para com- do edital do Concurso Público função de Professor de Ensino
2- A escolha do local de tra- parecer na data e local abaixo 01/2020;
Fundamental I;
balho se for o caso, poderá ser determinados para atribuição Comunica a convocação para Considerando que não há
efetivada por meio de procu- de aulas:
o provimento de CARGO EM Processo Seletivo vigente para
ração mediante apresentação A chamada seguirá a ordem CARÁTER TEMPORÁRIO dos este cargo;
do respectivo instrumento de dos candidatos classificados interessados a vaga para com- Considerando ainda o item 11.9
mandato com firma reconhe- nos termos do Edital de Con- parecer na data e local abaixo do edital do Concurso Público
cida acompanhado de cópias curso Público n° 001/2020.
determinados para atribuição 01/2020;
reprográficas do documento de LOCAL: Prefeitura de Iperó – de aulas:
Comunica a convocação para
identidade do procurador e do Av. Santa Cruz, 355 – Jardim A chamada seguirá a ordem dos o provimento de CARGO EM
candidato, as quais não serão Santa Cruz.
candidatos classificados nos CARÁTER TEMPORÁRIO dos
devolvidas.
DATA: 08.02.2022/ HORÁRIO: termos do Edital de Concurso interessados a vaga para com3- Os candidatos que forem 14h00min
Público n° 001/2020.
parecer na data e local abaixo
convocados e que, eventual- CARGO: PROFESSOR DE EN- LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. determinados para atribuição
mente, ultrapassarem o número SINO FUNDAMENTAL II- Santa Cruz, 355 – Jardim Santa de aulas:
de vagas somente farão jus à PORTUGUES– Classificados Cruz.
A chamada seguirá a ordem
escolha no caso de não com- do nº 08º ao 12º.
DATA: 08.02.2022/ HORÁRIO: dos candidatos classificados
parecimento ou de desistência
Orientações:
10h30min
nos termos do Edital de Condos que constarem com melhor 1- Os candidatos deverão apre- CARGO: PROFESSOR DE EDU- curso Público n° 001/2020.
classificação.
sentar cópias acompanhadas CAÇÃO INFANTIL– Lista Espe- LOCAL: Prefeitura de Iperó –
Mais informações podem ser das vias originais da Carteira de cial Candidatos Com Deficiên- Av. Santa Cruz, 355 – Jardim
obtidas diretamente na Divisão Identidade (RG) e Diploma ou cia- Classificado de nº 02º. Santa Cruz.
de Recursos Humanos.
Certificado acompanhado do CARGO: PROFESSOR DE EDU- DATA: 08.02.2022/ HORÁRIO:
respectivo Histórico Escolar no CAÇÃO INFANTIL– Classifica- 10h30min
Iperó, 04 de fevereiro de 2022. momento da atribuição;
dos do nº 21º ao 24º
CARGO: PROFESSOR DE EN2- A escolha do local de traOrientações:
SINO FUNDAMENTAL I– ClasDivisão de Recursos Humanos balho se for o caso, poderá ser 1- Os candidatos deverão apre- sificados do nº 28º ao 31º;
efetivada por meio de procu- sentar cópias acompanhadas
Orientações:
Secretaria de Educação,
ração mediante apresentação das vias originais da Carteira de 1- Os candidatos deverão apreCultura e Esportes.
do respectivo instrumento de Identidade (RG) e Diploma ou sentar cópias acompanhadas
mandato com firma reconhe- Certificado acompanhado do das vias originais da Carteira de
cida acompanhado de cópias respectivo Histórico Escolar no Identidade (RG) e Diploma ou
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO reprográficas do documento momento da atribuição;
Certificado acompanhado do
de identidade do procurador 2- A escolha do local de tra- respectivo Histórico Escolar no
O Município de Iperó, por e do candidato, as quais não balho se for o caso, poderá ser momento da atribuição;
meio de seu Departamento serão devolvidas.
efetivada por meio de procu- 2- A escolha do local de trade Recursos Humanos, torna 3- Os candidatos que forem ração mediante apresentação balho se for o caso, poderá ser
pública a DESCLASSIFICAÇÃO convocados e que, eventual- do respectivo instrumento de efetivada por meio de procuda candidata, Sra. C.L. de O.T. mente, ultrapassarem o nú- mandato com firma reconhe- ração mediante apresentação
RG nº 44.921.361-4 ao cargo mero de vagas somente farão cida acompanhado de cópias do respectivo instrumento de
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO jus à escolha no caso de não reprográficas do documento de mandato com firma reconheINFANTIL que, muito embora comparecimento ou de desis- identidade do procurador e do cida acompanhado de cópias
aprovada no Concurso Público tência dos que constarem com candidato, as quais não serão reprográficas do documento
nº 001/2020 e convocada para melhor classificação.
devolvidas.
de identidade do procurador
assumir função temporária, Mais informações podem ser 3- Os candidatos que forem e do candidato, as quais não
deixou de se apresentar para a obtidas diretamente na Divisão convocados e que, eventual- serão devolvidas.
atribuição de aulas na data de de Recursos Humanos.
mente, ultrapassarem o número 3- Os candidatos que forem
01/02/2022.
de vagas somente farão jus à convocados e que, eventualIperó, 04 de fevereiro
escolha no caso de não com- mente, ultrapassarem o núIperó, 04 de fevereiro de 2022.
de 2022.
parecimento ou de desistência mero de vagas somente farão
dos que constarem com melhor jus à escolha no caso de não
Divisão de Recursos Humanos classificação.
comparecimento ou de desisEDITAL DE CONVOCAÇÃO
Mais informações podem ser tência dos que constarem com
CONCURSO PÚBLICO
Secretaria de Educação,
obtidas diretamente na Divisão melhor classificação.
01/2020
Cultura e Esportes.
de Recursos Humanos.
Mais informações podem ser
obtidas diretamente na Divisão
A Prefeitura de Iperó, por meio
Iperó, 04 de fevereiro de 2022. de Recursos Humanos.
da Divisão de Recursos Huma- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
nos e da Secretaria da EducaCONCURSO PÚBLICO
Divisão de Recursos Humanos Iperó, 04 de fevereiro de
ção, Cultura e Esportes e,
01/2020
2022.
Considerando a necessidade
Secretaria de Educação,
em caráter emergencial para a A Prefeitura de Iperó, por meio
Cultura e Esportes.
Divisão de Recursos Humanos
função de Professor de Ensino da Divisão de Recursos HumaFundamental II- Português;
nos e da Secretaria da EducaSecretaria de Educação,
Considerando que não há Pro- ção, Cultura e Esportes e,
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cultura e Esportes.
cesso Seletivo vigente para este Considerando a necessidade
CONCURSO PÚBLICO
cargo;
em caráter emergencial para a
01/2020
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REVITALIZAÇÃO

EDUCAÇÃO

Mais cor e mais arte para
o espaço do CREAS

Inscrições abertas para vagas
nos CEI’S

O Serviço de Proteção cluída no mês de dezemSocial a Adolescente bro, teve como objetivo
em Cumprimento de integração e garantia dos
Medidas Socioeducati- direitos sociais do adolesvas em Meio Aberto de cente, como previsto na Lei
Liberdade Assistida (LA) 12.594/2012. Foi realizada
e de Prestação de Servi- uma oficina de grafite, um
ço à Comunidade (PSC) dos elementos do Hip Hop,
do CREAS de Iperó, por dialogando com a linguameio da Secretaria de gem e cultura que os adoAssistência e Desenvol- lescentes se identificam.
vimento Social, realizou Com a oficina, os jovens
uma atividade com os puderam dar mais cor ao
adolescentes que estão CREAS, registrando assim
em acompanhamento. uma ação de participação
A atividade, que foi con- ativa.■

Os Centros de Edu- e documentação para a
cação Infantil - CEI’s, realização da inscrição.
estão com as inscrições Vale ressaltar que é necesabertas a partir desta sário levar cópia e original
terça-feira (01). Atenção dos documentos no ato da
às datas, locais, horários inscrição.■
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