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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 1.075, DE 25 DE próprias.
Art. 3º. As despesas decorsileiro, Normas e Resolu- te de órgão ou entidade o terceiro grau.
LEONARDO ROBERTO
MARÇO DE 2022.
ções do Conselho Nacional componente do Sistema Parágrafo único. DeclaArtigo 4º. Esta Lei entra rentes deste Decreto serão
FOLIM
de Trânsito – CONTRAN, Nacional de Trânsito, que rado o impedimento, esse
em vigor na data de sua atendidas pelo orçamento
Prefeito Municipal
“Veda a nomeação para publicação, revogadas as vigente, suplementadas se
Normas e Deliberações do poderá compor o Colegia- será feito por escrito no
cargos em comissão de disposições em contrário. necessário.
Publicado nesta Secretaria Conselho Estadual de Trân- do pelo tempo restante do processo, que será devolpessoas que tenham sido PREFEITURA DE IPERÓ, EM Art. 4º. Este Decreto entrará em 05 de abril de 2022. sito – CETRAN e por este mandato;
vido à secretaria para nova
condenadas pelas Leis 25 DE MARÇO DE 2022.
em vigor na data de sua
Regimento.
§4º. Excepcionalmente, na distribuição.
Federais n. 11.340/2006 e
publicação.
LUCIO GONÇALVES DA CAPÍTULO III - Da Compo- impossibilidade de com- Art. 5º. São condições
n. 13.104/2015, no âmbito LEONARDO ROBERTO
sição da JARI
SILVA FILHO
por o colegiado por ine- para nomeação dos memdo Município de Iperó e dá
PREFEITURA MUNICIPAL
FOLIM
Secretário de Governo Art. 3. A JARI será composta xistência de representante bros da Junta Adminisoutras providências”.
DE IPERÓ, EM 31 DE
por, no mínimo, 03 (três) de entidade da sociedade trativa de Recursos de
Prefeito Municipal
MARÇO DE 2.022.
ANEXO DO DECRETO representantes membros ligada à área de trânsi- Infrações – JARI:
Autoria: Luis Fernando Publicado nesta Secretaria
julgadores, facultada a su- to no município ou por I – ter instrução do 2º Grau
Nº 2.265/2022
Paula Leite, Ivania Apa- em 25 de março de 2022.
LEONARDO ROBERTO
plência, sendo:
comprovado desinteresse completo;
recida Ricezi Calixto, Luis
FOLIM
REGIMENTO INTERNO I – representante membro de outras entidades repre- II – possuir conhecimento
Rodrigues Moreira, Ander- LUCIO GONÇALVES DA
Prefeito Municipal
JUNTA ADMINISTRATIVA julgador com conhecimento sentativas da sociedade do de legislação de trânsito;
son Fernando de Almeida,
na área de trânsito com no município na indicação de III – possuir idoneidade
SILVA FILHO
DE RECURSOS DE
José Alberto Lima, Valter Secretário de Governo
Publicado nesta Secretaria
mínimo nível médio;
INFRAÇÕES – JARI
representante ou quando para o exercício da função;
Rodrigues Vieira.
em 31 de março de 2022.
II – representante membro indicado o represente, IV – achar-se em pleno
Ref.: Projeto de Lei do LeCAPÍTULO I - Das Disposi- julgador do Órgão Execu- este injustificadamente, gozo dos direitos indivigislativo 009/22.
tivo Municipal de Trânsito não comparecer à seção duais;
DECRETO Nº 2.262, DE 31 LUCIO GONÇALVES DA ções Preliminares
LEONARDO ROBERTO FO- DE MARÇO DE 2.022.
SILVA FILHO
Art. 1º. A Junta Administra- ou entidade que impões a de julgamento, perderá V – possuir CNH – Carteira
LIM, Prefeito do Município
Secretário de Governo tiva de Recursos de Infrações penalidade;
o mandato, e será subs- Nacional de Habilitação.
de Iperó, Estado de São
“Denominação de
– JARI, funcionará junto ao III – representante membro tituído quando tiver três Art. 6º. A JARI deverá
Paulo, no uso de suas atriLogradouro Público”
Órgão Executivo Municipal julgador de entidade re- faltas injustificadas em três informar ao Conselho Esbuições legais, FAZ SABER
de Trânsito, cabendo-lhe jul- presentativa da sociedade reuniões consecutivas ou tadual de Trânsito – CEQUE A C MARA MUNI- LEONARDO ROBERTO FO- DECRETO Nº 2.265, DE 05 gar recursos das penalidades ligada à área de trânsito; quatro faltas injustifica- TRAN/SP, a sua compoCIPAL APROVOU E ELE LIM, Prefeito do Município
DE ABRIL DE 2.022.
impostas por inobservância IV – um secretário(a);
das em quatro reuniões sição e encaminhará o
SANCIONA E PROMULGA de Iperó, Estado de São
de preceitos do Código de V – O Presidente da JARI intercaladas podendo ser seu regimento interno,
A SEGUINTE LEI:
“Aprova o Regimento
Paulo, no uso de suas atriTrânsito Brasileiro – CTB, e de- poderá ser qualquer um dos substituído por um ser- observada a Resolução nº
Artigo 1º. Fica vedada a buições legais,
Interno da Junta
mais normas legais atinentes representantes integrantes vidor público habilitado 357/2010 do Conselho Esnomeação, no âmbito da
Administrativa de Recursos ao trânsito.
do colegiado, a critério da integrante de órgão ou tadual de Trânsito – CONDECRETA:
Administração Púbica di- Art. 1º. Fica denominada de Infrações – JARI e dá CAPÍTULO II - Das Compe- autoridade competente para entidade componente do TRAN, que estabelece as
reta e indireta, dos Poderes Rua Carolina Oetterer Gueoutras providências”.
designá-los;
tências e Atribuições
Sistema Nacional de Trân- diretrizes para elaboração
Executivo e Legislativo do des, no Bairro George OetArt. 2º. A Junta Adminis- §1º. A nomeação dos re- sito, que poderá compor do regimento interno da
município de Iperó, para terer, a via pública descrita LEONARDO ROBERTO FO- trativa de Recursos de In- presentantes membros jul- o Colegiado pelo tempo JARI.
todos os cargos em co- abaixo:
LIM, Prefeito do Município frações – JARI é o órgão gadores e secretário(a) será restante do mandato;
Art. 7º. Ocorrendo fato
missão de livre nomeação Inicia-se no ponto 01, junto de Iperó, Estado de São colegiado componente do efetivada pelo Chefe do §5º. Os serviços para se- gerador de incompatibie exoneração, de pessoas a Av. Cecy, distante 52,30m Paulo, no uso de suas atri- Sistema Nacional de Trânsito, Poder Executivo Municipal; cretariar as reuniões da lidade ou impedimento,
que tiverem sido condena- (cinqüenta e dois metros buições legais, e
responsável pelo julgamento §2º. O mandato dos inte- JARI poderão ser executa- o Órgão Executivo Munidas nas condições previstas e trinta centímetros) da CONSIDERANDO as dispo- dos recursos interpostos por grantes da JARI terá duração dos por um servidor pú- cipal de Trânsito adotará
na Lei Federal n. 11.340, de esquina com a Av. Carlos sições da Lei Municipal nº infratores contra penalidade de no mínimo 01 (um) ano blico habilitado integrante providências cabíveis para
07 de agosto de 2006 – Lei Oetterer, deste segue em 362, de 21 de novembro aplicada pelo órgão e enti- e no máximo 02 (dois) anos, ou que represente o órgão tornar sem efeito ou cessar
Maria da Penha, e na Lei linha reta até o ponto 02 de 2.001, que “Cria a JUN- dade executiva de trânsito, podendo prever a recondu- executivo municipal de a designação de membros
Federal n. 13.104, de 09 por uma distância de 82,60m TA ADMINISTRATIVA DE competindo-lhe:
ção dos representantes e trânsito e na falta deste, da JARI, garantindo o direide março de 2015 – Lei do (oitenta e dois metros e RECURSOS DE INFRAÇÃO – I – Analisar e julgar os re- secretário(a) por períodos por um dos membros jul- to de defesa dos atingidos
Feminicídio.
sessenta centímetros), deste JARI no Município de Iperó cursos interpostos pelos in- sucessivos;
gadores, integrantes.
pelo ato.
Parágrafo Único. Inicia essa deflete a esquerda por uma e dá outras providências”, fratores;
§3º. Excepcionalmente, §6º. Perderá o mandato e Art. 8º. Não poderão fazer
vedação com a condenação distância de 6,20m (seis bem como as disposições II – Solicitar ao Órgão Exe- na impossibilidade de se será substituído o membro parte da JARI, pessoas que
em decisão transitada em metros e vinte centímetros) estabelecidas na Lei Federal cutivo Municipal de Trânsito, compor o colegiado por que, durante o mandato, tenham impedimentos:
julgado, até o comprovado até o ponto 03, deste segue nº 9.503/1997 – Código de quando necessário, infor- comprovado desinteresse tiver:
I – quanto à idoneidade;
cumprimento da pena.
em linha reta até o ponto 04 Trânsito Brasileiro,
mações complementares do integrante com conhe- a) duas faltas injustificadas II – por estar cumprindo
Artigo 2º. As pessoas por uma distância de 83,20m
DECRETA:
relativas aos recursos, obje- cimento na área de trân- em duas reuniões conse- ou ter cumprido penalidaque estiverem exercendo (oitenta e três metros e Art. 1º. Fica aprovado o tivando uma melhor análise sito, ou quando indicado, cutivas;
de de suspensão do direito
cargos em comissão nos vinte centímetros), deste Regimento Interno da JARI mais completa da situação injustificadamente, este não b) quatro falas injustifica- de dirigir ou cassação da
moldes do artigo 1º desta deflete a esquerda e segue – Junta Administrativa de recorrida;
comparecer à sessão de jul- das em quatro reuniões sua habilitação ou proibiLei e, forem condenadas por uma distância de 5,60m Recursos de Infrações, que III – Encaminhar ao Órgão gamento, o integrante com intercaladas.
ção de obter o documento
com decisão transitada em (cinco metros e sessenta acompanha o Anexo do Executivo Municipal de conhecimento na área de Art. 4º. Os membros de- de habilitação, até doze
julgado, deverão imedia- centímetros) até o início da presente Decreto.
Trânsito, informações sobre trânsito perderá o mandato, verão declarar-se impedi- meses do fim do prazo da
tamente ser exoneradas descrição.
Art. 2º. Este Decreto entrará problemas observados nas e será substituído quando dos de estudar, funcionar, penalidade;
de seus cargos, até a com- Art. 2º. O Poder Público fará em vigor na data de sua autuações e apontados em tiver três faltas injustificadas discutir e votar em proces- III – no julgamento do
provação do cumprimento a divulgação desta Lei às publicação, revogadas as recursos, e que se repitam em três reuniões consecuti- sos de seu interesse ou de recurso em que lavrou
da pena.
vas ou quatro faltas injusti- interesse de pessoa física o Auto de Infração de
concessionárias de serviços disposições em contrário. sistematicamente.
Artigo 3º. As despesas de- públicos, empresas públicas
Parágrafo único. A junta ficadas em quatro reuniões ou jurídica com a qual Trânsito;
correntes da execução des- e privadas, além de outros PREFEITURA MUNICIPAL Administrativa de Recursos intercaladas podendo ser possua vínculo direto ou IV – por estarem condeta Lei correrão por conta órgãos e entidades da Ad- DE IPERÓ, EM 05 DE ABRIL de Infrações – JARI, reger-se-á substituído por um servidor indireto, especialmente de nados criminalmente por
de dotações orçamentárias ministração direta e indireta.
DE 2.022.
pelo Código de Trânsito Bra- público habilitado integran- parente consanguíneo até sentença transitada em
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julgado;
boa ordem e regularidade; membro julgador substitu- representatividade, que são: resultados dos julgamentos – JARI, julgará os recursos ao interessado qualquer
V – por serem membros IX – solicitar às autoridades to, caso haja necessidade, 01 (um) presidente e 02 (dois) dos processos, mantendo que lhe forem submetidos direito de conhecimento
e assessores do Conselho competentes a remessa de para que não haja prejuízo membros, sendo um deles sob sua guarda e responsa- dentro de 30 (trinta) dias do recurso.
Estadual de Trânsito – CE- documentos e informações do normal funcionamento funcionando como relator. bilidade os livros de atas e de consecutivos, contados Art. 28. O Órgão que
TRAN;
sempre que necessário aos da JARI;
Art. 18. A ordem dos tra- distribuição e os processos; da data do respectivo re- receber o recurso deverá:
VI – por executarem servi- exames e deliberação da VIII – solicitar informações balhos nas sessões será a V – juntar documentos aos gistro no protocolo de sua I – examinar se os docudos, atividades ou funções JARI;
ou diligências sobre matéria seguinte:
processos em andamento e secretaria.
mentos mencionados na
profissionais que estejam X – expedir boletins de fre- pendente de julgamento, I – abertura da sessão pelo atender diligências solicita- §1º. Das Decisões da JARI petição estão efetivamenrelacionados com Auto quência do pessoal lotado quando for o caso;
das, com prévia autorização caberá recurso para o CE- te juntados, certificando
presidente;
Escolas e Despachantes; na JARI;
IX – assinar as decisões dos II – leitura, discussão e apro- do presidente;
TRAN (2ª Instância);
nos casos contrários;
VII – a autoridade de trân- XI – comunicar ao Chefe processos julgados pela vação da ata da reunião an- VI – organizar e conser- §2º. Caso seja julgado II – verificar se o destinasito e seus agentes, en- do Poder Executivo Munici- Junta;
var o arquivo, mantendo procedente o recurso, a tário da petição é a autoterior;
quanto no exercício dessa pal a vacância ou renúncia X – sugerir, ao Presidente, III – apresentação de proposi- atualizados os registros e JARI comunicará a autori- ridade recorrida;
atividade;
medidas para o aperfeiçoa- ções e sugestões sobre ques- ementários do CONTRAN dade de trânsito para, no III – observar se a petição
ocorrida;
VIII – a própria autoridade XII – convocar os suplentes mento dos serviços;
tões de trânsito submetidas à e CETRAN, coligindo, re- mesmo prazo, expedir o se refere a uma única pede trânsito municipal.
gistrando e classificando a competente “Nada Consta nalidade;
para eventuais substituições XI – representar a Junta apreciação da JARI;
Art. 9º. Compete à Junta dos titulares;
Administrativa de Recursos IV – formação da sessão de legislação, a jurisprudência de Multa do Veículo” ao IV – fornecer ao interesAdministrativa de Recursos XIII – sugerir aos departa- de Infrações – JARI em atos julgamento pelo Presidente; administrativa e judicial de seu proprietário.
sado, protocolo de aprede Infrações – JARI, além mentos responsáveis medi- públicos oficiais ou parti- V – Apresentação do parecer interesse da JARI;
§3º. Se, por motivo de sentação do recurso, exdas atribuições estabe- das para aperfeiçoamento culares, por designação do por parte do relator em posse VII – subscrever as certidões, força maior, o recurso não ceto no caso de remessa
lecidas no art. 2º deste dos serviços e apresentar Presidente;
do processo que lhe fora dis- traslados e cópias expedidas for julgado dentro do pra- postal, cujo comprovante
Regimento:
XII – requerer, justificada- tribuído juntamente com sua com autorização do presi- zo previsto neste artigo, a será o comprovante de
relatório anual;
I – requisitar laudos, perí- XIV – resolver os casos omis- mente, convocação de ses- fundamentação;
dente;
autoridade lhe concederá postagem emitido pelos
cias, exames, provas do- sos neste Regimento, relati- são extraordinária;
VI – discussão e votação do VIII – distribuir aos relatores efeito suspensivo.
Correios;
cumentais e testemunhais vos ao seu funcionamento; XIII – cumprir e fazer cumprir processo em julgamento;
os processos, controlando Art. 25. O recurso não V – autuar o recurso e
para instrução e julgamen- XV – comunicar à autoridade o presente Regimento e a VII – encerrados os debates, os prazos para julgamento terá efeito suspensivo, encaminhá-lo à JARI, que
to de recursos;
de trânsito os julgamentos Legislação de Trânsito em o presidente colherá os votos e dando conhecimento ao salvo nos casos previstos deverá julgá-lo em até
II – receber, instruir e enca- proferidos nos recursos;
vigor.
do relator e do outro membro Presidente dos processos no parágrafo 3º, do arti- trinta dias.
minhar ao Conselho Nacio- XVI – assinar atas de reu- CAPÍTULO V - Das Sessões e se ocorrer empate, o seu com prazos vencidos;
go 285, da Lei Federal nº CAPÍTULO VIII - Da Disnal de Trânsito (CONTRAN) niões;
Art. 12. A Junta Adminis- próprio voto;
IX – instituir e encaminhar ao 9.503/1997 – Código de tribuição
e/ou ao Conselho Estadual XVII – fazer constas nas atas trativa de Recurso de In- VIII – encerramento da ses- Conselho Estadual de Trânsi- Trânsito Brasileiro.
Art. 29. Os recursos aprede Trânsito (CETRAN), con- a justificativa das ausências frações – JARI reunir-se-á são.
to (CETRAN), com despacho Art. 26. A cada penalidade sentados à JARI serão disforme o caso, os recursos às reuniões;
em sessões ordinárias e Art. 19. Os recursos serão jul- do Presidente, os recursos caberá, isoladamente, um tribuídos alternativamente
contra sua decisão.
XVIII – cumprir e fazer cum- extraordinárias.
gados em ordem cronológica contra decisões da JARI;
recurso cuja petição deve- e em ordem aos seus 02
CAPÍTULO IV - Das atri- prir a Legislação de Trânsito Art. 13. As reuniões da JARI de ingresso na JARI.
X – assessorar os membros rá conter:
(dois) membros, que funbuições dos membros da em vigor e este Regula- serão realizadas, no mínimo, Art. 20. Para preservar a da JARI, quando desses rece- I – qualificação do recor- cionarão como relatores.
JARI
uma vez por mês.
mento.
discrição e não expor para ber solicitação, fornecendo- rente, endereço completo Art. 30. Recebido o proArt. 10. São atribuições do Art. 11. São atribuições dos Art. 14. As deliberações se- terceiros a identificação e -lhes elementos para estudo e, quando possível o te- cesso pelo relator, terá
Presidente da JARI:
rão tomadas com a presença informações das partes en- do processo;
Membros da JARI:
lefone;
ele o prazo máximo de 15
I – convocar, presidir, sus- I – comparecer às sessões dos três membros julgado- volvidas dos recursos a serem XI – notificar os recorrentes II – dados referentes à (quinze) dias para aprepender e encerrar sessões e de julgamento e às reuniões res da JARI, cabendo a cada julgados, não será admitida das decisões da JARI sobre penalidade, constantes da sentar parecer e devolver
aprovar as respectivas atas; convocadas pelo Presidente um, um único voto.
nas reuniões a presença dos os respectivos recursos in- notificação ou documen- à Secretaria para inclusão
II – como membro da Jun- da JARI ou, quando for o Parágrafo único. Mesmo sem recorrentes, condutores e/ terpostos;
to fornecido pelo Órgão na pauta de julgamento.
ta, os processos que lhe caso, pelo Secretário(a) da número para deliberação ou responsáveis pelo veículo XII – exercer quaisquer ou- Executivo Municipal de Parágrafo único. Se enforem submetidos para JARI;
será registrada a presença automotor autuado, testemu- tras atribuições determina- Trânsito;
tender necessário ou esdesempate deverão ser II – assinar o livro de pre- dos que comparecerem.
das pelo Presidente;
nhas e procuradores;
III – características do veí- sencial ao julgamento do
fundamentados;
sença nas sessões a que
Art. 21. Não será fornecido XIII – cumprir e fazer cumprir culo, extraídas do Certi- processo, poderá o relator
III – dirigir os trabalhos, comparecer;
Art. 15. As sessões serão cópia de documentos e vistas este Regimento Interno.
ficado de Registro e Li- ou o plenário solicitar diliresolver as questões de III – justificar as eventuais compostas pelos seus mem- do processo para interessado CAPÍTULO VII - Dos Re- cenciamento do Veículo gências.
ordem, apurar votações e ausências;
bros, que votarão com o que não seja parte legítima cursos
– CRLV ou Auto de Infra- CAPÍTULO IX - Das Deanotar na pauta o resultado IV – relatar nos pareceres de presidente.
identificada ou vinculada nos Art. 23. Das decisões da ção de Trânsito – AIT, se cisões
de cada julgamento;
autoridade de trânsito, que este entregue no ato da Art. 31. As decisões da
julgamento, a matéria que Parágrafo único. As sessões autos do processo.
IV – resolver diligências lhe for distribuída, funda- ordinárias serão realizadas CAPÍTULO VI - Do Suporte aplique penalidade ao pro- sua lavratura ou remetido Junta Administrativa de
verificadas o texto das de- mentando o voto;
uma vez por semana, quan- Administrativo
prietário ou condutor do pelo Órgão de Trânsito ao Recursos de Infrações –
cisões;
V – discutir a matéria apre- do estiver em pauta para Art. 22. A JARI disporá de um veículo, caberá recurso para infrator;
JARI serão tomadas por
V – assinar, nos processos, sentada pelos demais re- julgamento um mínimo de Secretário(a) a quem cabe a Junta Administrativa de IV – exposição dos fatos e maioria, cabendo ao Preas decisões a eles corres- latores, justificando o voto 01 (um) processo e, extraor- promover as medidas neces- Recurso de Infrações – JARI, fundamentos do pedido; sidente anunciá-las após
pondentes;
dinariamente, quando con- sárias à instrução, controle e interposto mediante petição V – documentos que com- anotação.
quando for vencido;
VI – instruir e encaminhar VI – solicitar ao Presidente vocada pelo presidente, por preparo dos processos a ele apresentada à autoridade provem o alegado ou que §1º. As decisões serão
ao Conselho Nacional de a convocação de reuniões iniciativa própria ou a pedido submetidos, como:
que proferiu a decisão re- possam esclarecer o julga- transcritas no processo
Trânsito (CONTRAN) e ao extraordinárias da JARI para dos demais membros.
I – secretarias as sessões e corrida, dentro do prazo mento do recurso.
correspondente e na ata
Conselho Estadual de Trân- apreciação de assunto relede 30 (trinta) dias, conta- Art. 27. A apresentação de sessão, com simplicilavrar a respectiva ata;
sito (CETRAN), conforme o vante, bem como apresentar Art. 16. Das sessões realiza- II – organizar e manter o ser- dos da data da entrega da do recurso dar-se-á junto dade e clareza.
caso, recursos interpostos sugestões objetivando a boa das serão lavradas atas, que viço de protocolo, recebendo notificação endereçada ao ao Órgão que aplicou a §2º. Dar-se-á conhecicontra decisões da Junta ordem dos julgamentos e o deverão ser assinadas por e distribuindo os recursos e proprietário do veículo ou penalidade.
mento das decisões ao
Administrativa de Recursos correto procedimento dos todos os membros e pelo(a) demais documentos encami- ao infrator, por remessa §1º. Para os recursos en- interessado, por escrito,
de Infrações – JARI;
Secretário(a), que transcre- nhados à JARI;
postal ou por qualquer outro caminhados por via postal sob registro postal, com
recursos;
VII – representar a JARI em VII – comunicar ao Presiden- verá, em cada processo, a III – preparar e divulgar a meio tecnológico hábil que serão observadas as mes- aviso de recebimento ou
atos públicos oficiais ou te da JARI, com antecedência decisão correspondente. pauta de julgamento e os assegure a ciência da im- mas formalidades previs- sob protocolo.
particulares ou designar mínima de quinze dias, o
expedientes que devem ser posição da penalidade pelo tas acima;
§3º. O interessado ou prooutro membro para fazê-lo; período de sua ausência Art. 17. As sessões serão rea- assinados pelo Presidente; recorrente.
§2º. A remessa pelos curador legalmente habiliVIII – superintender todos prolongada, a fim de possi- lizadas com a presente dos IV – emitir, após as sessões, Art. 24. A Junta Administra- Correios, mediante porte tado poderá tomar ciência
os serviços, zelando pela bilitar a nomeação de novo componentes, respeitando a boletins informativos sobre os tiva de Recursos de Infrações simples, não assegurará da decisão no respectivo
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processo, dispensada neste Art. 40. Os casos omissos Histórico Escolar no momen- RIO: 09h30min
caso a providência referida neste Regimento serão re- to da atribuição;
CARGO: PROFESSOR DE
no parágrafo anterior.
solvidos pelo Presidente. 2- A escolha do local de ENSINO FUNDAMENTAL
CAPÍTULO X - Das Dispo- Art. 41. O presente Regi- trabalho se for o caso, po- II- EDUCAÇÃO FISICA– Classições Finais
mento entrará em vigor na derá ser efetivada por meio sificados do nº 23º ao 32º.
Art. 32. É vedada a substi- data de sua publicação, sen- de procuração mediante
Orientações:
tuição de membro da JARI do revogadas as disposições apresentação do respectivo 1- Os candidatos deverão
no decurso de mandato, em contrário.
instrumento de manda- apresentar cópias acompasalvo pelos seguintes moto com firma reconhecida nhadas das vias originais da
tivos:
PREFEITURA MUNICIPAL acompanhado de cópias Carteira de Identidade (RG)
I – a pedido;
DE IPERÓ, EM 05 DE ABRIL reprográficas do documento e Diploma ou Certificado
II – perda do cargo, em
DE 2.022.
de identidade do procurador acompanhado do respectivo
razão de inquérito admie do candidato, as quais não Histórico Escolar no momento
nistrativo e nos casos pre- LEONARDO ROBERTO serão devolvidas.
da atribuição;
vistos no artigo 4º deste
FOLIM
3- Os candidatos que forem 2- A escolha do local de tra- Parágrafo único. A reregimento.
Prefeito Municipal
convocados e que, even- balho se for o caso, poderá ser lação constante do arArt. 33. É vedado a qualtualmente, ultrapassarem o efetivada por meio de procu- tigo 1º é baseada nos
quer servidor da JARI Publicado nesta Secretaria número de vagas somente ração mediante apresentação procedimentos admiprestar informações sobre em 05 de abril de 2022. farão jus à escolha no caso do respectivo instrumento de nistrativos de cada lote
assunto em andamento
de não comparecimento mandato com firma reconhe- devidamente avaliados
ou estudo na Junta, antes LUCIO GONÇALVES DA ou de desistência dos que cida acompanhado de cópias pela Comissão de Reda decisão final, sem que
SILVA FILHO
constarem com melhor clas- reprográficas do documento gularização Fundiária
tenha recebido, para isso, Secretário de Governo sificação.
de identidade do procurador Municipal e homologaautorização expressa do
Mais informações podem ser e do candidato, as quais não dos pelo Chefe do Poder
Presidente.
obtidas diretamente na Divi- serão devolvidas.
Executivo, nos termos da
Parágrafo único. A infra- EDITAL DE CONVOCAÇÃO são de Recursos Humanos. 3- Os candidatos que forem Lei Complementar nº 96
ção desse artigo, devida- CONCURSO PÚBLICO
convocados e que, even- de 12 de maio de 2014.
mente comprovada, acar01/2020
Iperó, 8 de abril de 2022. tualmente, ultrapassarem o Art. 2º. Eventuais inretará a perda do cargo,
número de vagas somente teressados poderão
na JARI.
A Prefeitura de Iperó, por
Divisão de Recursos
farão jus à escolha no caso de apresentar reclamações
Art. 34. O Órgão Execu- meio da Divisão de Recursos
Humanos
não comparecimento ou de ou discordâncias, por
tivo Municipal de Trânsito Humanos e da Secretaria
desistência dos que consta- meio de requerimento
deverá dar à JARI todas as da Educação, Cultura e Es- Secretaria de Educação, rem com melhor classificação. escrito e devidamente
informações necessárias ao portes e,
Cultura e Esportes.
Mais informações podem ser fundamentado em face
julgamento dos recursos, Considerando a necessidade
obtidas diretamente na Divi- de erros e omissões, via
permitindo aos seus mem- em caráter emergencial
são de Recursos Humanos. protocolo junto a Prefeibros, se for o caso, con- para a função de Professor EDITAL DE CONVOCAÇÃO
tura Municipal de Iperó e
sultar registros e arquivos de Ensino Fundamental I;
CONCURSO PÚBLICO
Iperó, 8 de abril de 2022. direcionado à Comissão
relacionados a seu objeto. Considerando que não há
01/2020
de Regularização FunArt. 35. A qualquer tempo, Processo Seletivo vigente
Divisão de Recursos Humanos diária Municipal no prade ofício ou por represen- para este cargo;
A Prefeitura de Iperó, por
zo de até 5 (cinco) dias
tação de interessado, o Considerando ainda o item meio da Divisão de Recursos Secretaria de Educação, contados da publicação
Órgão Executivo Municipal 11.9 do edital do Concurso Humanos e da Secretaria
Cultura e Esportes.
deste Decreto.
de Trânsito examinará o Público 01/2020;
da Educação, Cultura e Es§1º. Apresentada evenfuncionamento da JARI e Comunica a convocação portes e,
tual reclamação ou disse o mesmo está em con- para o provimento de CAR- Considerando a necessidacordância, a Comissão
formidade com a legislação GO EM CARÁTER TEMPO- de em caráter emergencial DECRETO Nº 2.267 DE 08 Regularização Fundiária
de trânsito vigente, bem RÁRIO dos interessados a para a função de Professor
ABRIL DE 2022.
Municipal se manifestará
como as obrigações deste vaga para comparecer na de Ensino Fundamental IIno prazo de 10 (dez) dias
Regimento.
data e local abaixo deter- Educação Física;
“Dispõe sobre a divulgação e remeterá o parecer ao
Art. 36. A JARI terá apoio minados para atribuição de Considerando que não há à eventuais interessados da Chefe do Poder Executiadministrativo e financeiro aulas:
Processo Seletivo vigente relação de pessoas físicas vo para decisão no prazo
junto ao Órgão Executivo A chamada seguirá a ordem para este cargo;
habilitadas a receber títulos de 10 (dez) dias.
Municipal de Trânsito.
dos candidatos classifica- Considerando ainda o item de propriedade do lotea- §2º. A suscitação de dúArt. 37. As despesas ne- dos nos termos do Edital 11.9 do edital do Concurso mento denominado Jardim vidas ou litígios fundacessárias ao funcionamento de Concurso Público n° Público 01/2020;
Monções”.
mentados, enquanto não
da JARI, serão pagas com 001/2020.
Comunica a convocação
julgadas ou enquanto
recursos financeiros defi- LOCAL: Prefeitura de Iperó – para o provimento de CAR- LEONARDO ROBERTO FOLIM, perdurar tal situação,
nidos em ato específico do Av. Santa Cruz, 355 – Jardim GO EM CARÁTER TEMPO- Prefeito do Município de Iperó, impedirá a expedição
Chefe do Poder Executivo Santa Cruz.
RÁRIO dos interessados a Estado de São Paulo, no uso do título de propriedade.
Municipal.
DATA: 12.04.2022/ HORÁ- vaga para comparecer na de suas atribuições legais; e §3º. Julgadas as reclamaArt. 38. A JARI seguirá, RIO: 09h30min
data e local abaixo deter- CONSIDERANDO o disposto ções, ou não as havenquanto ao julgamento das CARGO: PROFESSOR DE minados para atribuição de artigo 10 da Lei Complemen- do, serão expedidos os
autuações e penalidades, ENSINO FUNDAMENTAL aulas:
tar n° 96, de 12/05/2014;
títulos de propriedade
o disposto na Seção II, do I– Classificados do nº 73º A chamada seguirá a orDECRETA
através da respectiva
Capítulo XVIII, do Código ao 83º.
dem dos candidatos clas- Art. 1º. Ficam habilitadas escritura de alienação
de Trânsito Brasileiro.
Orientações:
sificados nos termos do a receber os títulos de pro- gratuita, conforme disArt. 39. As funções dos 1- Os candidatos deverão Edital de Concurso Público priedade do loteamento de- posto no artigo 5º da Lei
membros da JARI serão apresentar cópias acompa- n° 001/2020.
nominado Jardim Monções, Complementar nº 96, de
remuneradas, fazendo jus nhadas das vias originais da LOCAL: Prefeitura de Iperó – conforme matrícula, lote, qua- 12 de maio de 2014.
ao pagamento elencado Carteira de Identidade (RG) Av. Santa Cruz, 355 – Jardim dra, rua/ avenida, metragem e Art. 3º. As despesas com
na Lei Municipal nº 362, de e Diploma ou Certificado Santa Cruz.
beneficiário, as pessoas físicas a lavratura das escrituras
21 de novembro de 2001. acompanhado do respectivo DATA: 12.04.2022/ HORÁ- abaixo indicadas:

e respectivos registros
serão suportadas pelos
beneficiários.
Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPERÓ, EM DE 08
ABRIL DE 2022.
LEONARDO ROBERTO
FOLIM
Prefeito Municipal
Publicado nesta
Secretaria, em 08
de abril de 2022.
LUCIO GOLÇALVES DA
SILVA FILHO
Secretário de Governo
DECRETO Nº 2.266, DE
06 DE ABRIL DE 2.022.
“Altera os artigos 1º e 2º,
do Decreto Municipal nº
2.007, de 04 de maio de
2020, para flexibilizar o
uso de máscaras faciais
no Município de Iperó”

DECRETA:
Art. 1º. Os artigos 1º e 2º, do
Decreto Municipal nº 2.007,
de 04 de maio de 2020, alterados pelo Decreto nº 2.257,
de 17/03/2022, passarão
a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º. Fica determinado
o uso obrigatório de máscara de proteção facial por
qualquer cidadão nos transportes públicos coletivos e
respectivos locais de acesso,
embarque e desembarque
e unidades de saúde, a fim
de evitar a transmissão comunitária do Covid-19 no
âmbito do Município de
Iperó.”
Art. 2º. Sem prejuízo das
recomendações de distanciamento social e das demais
medidas já expedidas pelo
Poder Público, o uso obrigatório de máscara de proteção
facial será exigido:
I – por motoristas e usuários
de transporte coletivo de
passageiros e respectivos
locais de acesso, embarque
e desembarque; e
II – para acesso aos estabelecimentos e unidades de
saúde (Unidades Básicas de
Saúde, Prontos Atendimentos Municipais, CAPS, Policlínicas Municipais e unidades
congêneres).
Art. 2º. Com a alteração, o
uso de máscaras nas unidades escolares do Município
passa a ser facultativo.
Art. 3º. Os demais artigos do
Decreto Municipal nº 2.007,
de 04 de maio de 2020, permanecem inalterados.
Art. 4º. Este Decreto entrará
em vigor a partir do dia 11 de
Abril de 2022, revogadas as
disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 2.257,
de 17 de Março de 2022.

LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São
Paulo, no uso de suas PREFEITURA DE IPERÓ, EM
06 DE ABRIL DE 2022.
atribuições legais,
CONSIDERANDO a flexibilização do Governo do
LEONARDO ROBERTO
Estado de São Paulo para
FOLIM
o uso de máscaras de
Prefeito Municipal
proteção facial, em conformidade com o Decreto
Estadual nº 66.575, de 17
Publicado nesta Secretaria,
de março de 2022;
CONSIDERANDO a atual em 06 de Abril de 2022.
situação epidemiológica
no Município de Iperó; e
CONSIDERANDO o per- LÚCIO GONÇALVES DA
SILVA FILHO
centual de vacinação da
Secretário de Governo
população iperoense contra a COVID-19,
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GCM de Iperó participa de
capacitação que traz mais
modernidade para a
segurança pública
A Guarda Civil Municipal
de Iperó participou, entre
os dias 21 e 25 de março,
em São Carlos, de uma
capacitação do Sistema
Nacional de Informações
de Segurança Pública
(Sinesp), pertencente ao
Ministério de Justiça e Segurança Pública. Os GCMs
Samuel Pires da Silva e
Daniel Hessel participaram da capacitação.
A Sinesp possibilita um
sistema, exclusivo a profissionais da segurança
pública, com pesquisa de
dados referentes a suspeitos, veículos e armas,
auxilia no cerco eletrônico
instalado nas cidades e
melhora o combate ao crime. Em torno de 25 cidades do estado de São Paulo, enviaram GCMs, Iperó e
Cerquilho foram as únicas
cidades da região com
representantes no curso.

Nesta semana, o prefeito
recebeu, no Paço Municipal, o comandante da GCM,
Alexandre Domingues, e os
Guardas Civis Municipais
Samuel e Daniel, que participaram da capacitação,
para entender sobre o processo e registrar a entrega
dos certificados. “Estamos
investindo e valorizando a
nossa Guarda Civil Municipal,
com a contratação de 16 novos GCMs, que devem iniciar
nas ruas após treinamento
específico, conquistas de novas viaturas, construção de
duas novas bases, investindo
em capacitações, enfim, a
segurança é uma de nossas
prioridades. Temos orgulho
da nossa GCM. O novo sistema deve modernizar e trazer
mais agilidade nos atendimentos, somos referência
na região. Vamos em frente,
com muito trabalho!”, destacou o prefeito municipal.■

BEM ESTAR ANIMAL

Mutirão de Castração atende
centenas de animais em
George Oetterer
A Prefeitura de Iperó,
através da Secretaria do
Meio Rural, Ambiente
e Turismo, com apoio
da Câmara Municipal de
Iperó, em parceria com o
Centro Médico Veterinário
Pet’s Health, realizou, no
último final de semana,
um Mutirão de Castração
na Escola Visconde, em
George Oetterer, mais de
200 animais foram atendidos.
O Mutirão de cães e gatos
continua no próximo sábado (9) e domingo (10),
na Escola Pedrina, área
central da cidade. Todas
as vagas disponibilizadas
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através de cadastro, já foram
preenchidas. A ação possibilita castrações com preços
acessíveis e populares, e
destina vagas para protetores de animais realizarem a
castração social.
Conforme o código de ética
veterinário, é proibida a divulgação de valores.
Para informações detalhadas, entre em contato com
o SERAT, pelo telefone: 32663694, ou dirija-se até a Secretaria no endereço Rua Pedro
Rezende de Almeida, n°25
Jd. Joseli.
A antiga Escola Pedrina
fica localizada na Avenida
Brasil, 1208.■

