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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.278, públicas municipais de fo- ção de Emprego e Renda; e Renda – CMTER será cons- de pagamento, remunera- rodízio, sendo alternada e de modo a completar o
DE 17 DE MAIO DE 2.022 mento e apoio à geração de V – proceder ao acompa- tituído de forma tripartite e ção, vantagens ou benefícios. entre as representações mandato do antecessor,
trabalho, emprego e renda, nhamento da utilização dos paritária, com nove membros Art. 4º. O Presidente do CM- do Governo, Empregados ficando assegurada a con“Aprova o Regimento Inter- vinculado à Secretaria de recursos públicos utilizados e respectivos suplentes, con- TER, 60 (sessenta) dias antes e Empregadores, sendo tinuidade da atuação do
no do Conselho Municipal Governo, constituído de na geração de trabalho, tando em sua composição de se encerrar o mandato de vedada a recondução para Vice-Presidente até o final
do Trabalho, Emprego e forma tripartite e paritária emprego e renda e na qua- com representação do go- cada conselheiro, oficiará o período consecutivo. de seu mandato.
Renda – CMTER e do Fun- por representes de trabalha- lificação e requalificação verno municipal, dos traba- às entidades, solicitando a §1º. Cada um dos com- Art. 9º. Cabe ao Presidendo Municipal do Trabalho, dores e dos empregados, na profissional no município, lhadores e dos empregados, indicação de novos repre- ponentes da Diretoria te do Conselho:
Emprego e Renda – FMTER, forma estabelecida pelo Po- priorizando os recursos da conforme segue:
sentantes.
Executiva deve pertencer I – presidir as sessões plee dá outras providências” der Executivo municipal, ob- FAT, propondo as medidas I – 3 (três) representantes do §1º. Indicado o representan- a segmentos distintos, nárias, orientar os debates,
servada a regulamentação que julgar necessárias para Poder Público e suplentes; te, o Presidente encaminhará sempre em rodizio.
colher os votos e votar;
LEONARDO ROBERTO FO- do CODEFAT e o disposto na melhoria do desempenho II – 3 (três) representantes dos seu nome à Secretaria de §2º. Na Assembleia con- II – emitir voto de qualidaLIM, Prefeito do Municí- Lei Federal nº 13.667, de 17 das políticas públicas;
Trabalhadores e suplentes; Governo para a formalização vocada para a eleição, os de nos casos de empate;
pio de Iperó, Estado de de maio de 2018.
VI – analisar as tendências III – 3 (três) representantes do Ato de Nomeação, nos candidatos deverão se III – convocar reuniões orSão Paulo, no uso de suas Art. 2º. Compete ao Conse- do sistema produtivo no dos Empregados e suplentes. termos do §3º, do artigo 3º apresentar e, não havendo dinárias e extraordinárias;
atribuições legais que lhe lho Municipal do Trabalho, âmbito do Município e seus §1º. O mandato dos membros deste Regimento.
candidatos interessados IV – solicitar informações,
confere a Lei Orgânica do Emprego e Renda – CMTER: reflexos na criação de pos- do CMTER será de 4 (quatro) §2º. Publicada a nomeação, dos respectivos segmen- estudos e/ou pareceres
Município,
I – articular-se com insti- tos de trabalho e perfil da anos, permitida a recondu- o novo membro será em- tos, a mesma ficará sem sobre matérias de interesDECRETA:
tuições públicas e privadas, demanda de trabalhado- ção por um único mandato possado pelo Presidente representação, mas os se do Conselho;
Art. 1º. Fica aprovado o Re- inclusive acadêmicas e de res, com bases em sistema subsequente, nos termos das em reunião ordinária ou cargos de presidente e vi- V – conceder vista de magimento Interno do Conse- pesquisa, com vistas a ob- permanente de informação disposições deste Regimento extraordinária.
ce-presidente sempre es- téria constante de pauta;
lho Municipal do Trabalho, tenção de subsídios para sobre o mercado de trabalho Interno e se extinguirá, antes Art. 5º. O ato legal de desig- tarão ocupados, galgando VI – decidir “ad referenEmprego e Renda – CMTER aperfeiçoamento do Pro- no município;
do término, nas seguintes nação dos membros do Con- a bancada do cargo menor dum” do Conselho, quane do Fundo Municipal do grama Seguro-Desemprego, VII – propor medidas al- hipóteses:
selho deverá conter o nome para o maior, quando esse do se tratar de matéria inaTrabalho, Emprego e Renda executados no âmbito do ternativas, econômicas e I – morte;
completo dos conselheiros, estiver vago.
diável e não houver tempo
– FMTER, que acompanha o Sistema nacional de Empre- sociais, geradoras de opor- II – renúncia;
a situação de titularidade §3º. Caso o segmento com hábil para a realização
Anexo do presente Decreto. go – SINE e dos Programas tunidades de trabalho e III – perda da condição da qual ou suplência, a indicação do direito ao cargo de presi- de reunião, devendo dar
Art. 2º. Este Decreto entra- de Trabalho, Emprego e renda que atenuem os efei- foi indicado para o CMTER; segmento por eles represen- dente não tenha interesse imediato conhecimento
rá em vigor na data de sua Geração de Renda, estabele- tos negativos dos ciclos eco- IV – ausência injustificada tados e o respectivo período em indicar representante da decisão aos membros
publicação, revogadas as cendo parcerias que maximi- nômicos e do desemprego por mais de 03 (três) reuniões de vigência do mandato. será aberta a possibili- do Conselho, por correio
disposições em contrário. zem o investimento do Fun- estrutural sobre o mercado consecutivas ou 05 (cinco) CAPÍTULO III - DO FUNCIO- dade de candidatura dos eletrônico;
NAMENTO DO CONSELHO membros do segmento VII – prestar, em nome
do de Amparo ao Trabalha- de trabalho;
alternadas;
PREFEITURA MUNICIPAL dor – FAT, em programas de VIII – incentivar a moderni- V – condenação resultante Art. 6º. O CMTER é consti- que seria responsável pela do Conselho, todas as
DE IPERÓ, EM 17 DE MAIO qualificação e requalificação, zação das relações de traba- de sentença transitada em tuído de:
ocupação do cargo no informações relativas à
DE 2.022.
intermediação de mão de lho, especialmente nas ques- julgado, por crime comum ou I – Plenário;
próximo mandato.
gestão dos recursos do
II – Presidência e Vice-Pre- §4º. Os mandatos da dire- respectivo Fundo Municiobra, geração de emprego e tões de segurança e saúde; de responsabilidade.
LEONARDO ROBERTO renda, inserção do jovem e IX – editar publicações dan- §2º. No caso da vacância sidência;
toria executiva se iniciarão pal do Trabalho, Emprego
FOLIM
reinserção do desemprega- do ênfase à divulgação de prevista no Parágrafo 1º deste III – Secretaria Executiva
e findarão simultaneamen- e Renda, especialmente os
Prefeito Municipal
do no mercado de trabalho informações sobre a evolu- Artigo, a entidade correspon- Art. 7º. O Plenário é a ins- te, com duração de 24 (vin- provenientes do FAT;
e outras ações do siste- ção do estado do mercado dente deverá indicar outro tância máxima deliberativa te e quatro) meses, vedada VIII – expedir todos os atos
Publicado nesta Secretaria ma público de emprego; de trabalho e qualificação representante que cumprirá o do Conselho.
a recondução consecutiva. necessários ao desempeno
em 17 de maio de 2022. II – elaborar e apreciar pro- de mão de obra e a identi- restante do mandato de seu §1º. Caberá ao Plenário §5º. Ao Presidente cabe de suas atribuições, em
opinar e deliberar sobre formalizar, no prazo de 5 nome do Conselho;
jetos de geração de traba- ficação das oportunidades antecessor.
LUCIO GONÇALVES DA lho, emprego e renda e de de trabalho com vista a §3º. Os conselheiros, titulares as matérias incluídas no (cinco) dias úteis, ou no IX – convidar, a seu critéSILVA FILHO
qualificação e requalificação reabsorção de mão de obra e suplentes, serão indicados âmbito de ação do CMTER prazo que for conferido rio, ou por solicitação dos
Secretário de Governo profissional no Município, desocupada, bem como dis- pelas respectivas organi- e entendendo ser relevante na reunião, todas as pro- membros do Conselho,
isoladamente ou em con- ponibilizar as referidas infor- zações ou órgãos, e serão e/ou importante, poderá, vidências definidas pelos técnicos de ilibada reputaANEXO
junto com os conselhos mações no site da Prefeitura; formalmente nomeados me- para tanto, solicitar o com- membros do Conselho e na ção e conhecimento proinstituídos no âmbito mu- X – promover o intercâmbio diante Decreto do Poder parecimento ou o parecer inércia deste, a atribuição fissional para participares
REGIMENTO INTERNO nicipal, bem como proce- de informações com a Co- Executivo, a ser publicado no de pessoas e/ou entidades caberá ao vice-presidente das reuniões, sem direito
DO CONSELHO
der a sua homologação; missão Estadual de Emprego Semanário Oficial da Cidade que julgar conveniente, sem ou ao Secretário Executivo. a voto;
MUNICIPAL DO
III – propor programas, e/ou outros conselhos muni- de Iperó e no sítio oficial da direito a voto.
§6º. Em sua ausência ou X – cumprir e fazer cumprir
TRABALHO, EMPREGO projetos e medidas que cipais, objetivando não ape- Prefeitura.
§2º. Qualquer membro que impedimento eventual, o este Regimento Interno do
E RENDA – CMTER
incentivem o associativismo nas a integração do Sistema, §4º. As Centrais, Uniões ou componha o CMTER poderá Presidente será substituído Conselho e demais normas
DE IPERÓ
e auto-organização como mas também a obtenção de Organizações dos trabalha- apresentar pedido de vista pelo Vice-Presidente, com atinentes à matéria;
forma de geração de em- dados orientadores de suas dores poderão indicar repre- da matéria constante de ele eleito entre os conse- XI – assinar as atas das
CAPÍTULO I - DA NATURE- prego e renda no Município; ações;
sentes municipais vinculados pauta. O assunto retornará lheiros e, na ausência do assembleias após a aproZA E ATRIBUIÇÕES
IV – identificar e indicar XI – apresentar ao Poder às suas respectivas entidades, à pauta da reunião seguinte, Presidente e do Vice, por vação pelos membros do
Art. 1º. O Conselho Muni- a Secretaria Executiva da Executivo Municipal, anual- no intuito de garantir repre- ordinária ou extraordinária, outro membro do conse- Conselho.
cipal do Trabalho, Emprego Comissão Estadual de Em- mente, projetos de metas sentação na cidade de Iperó, convocada para esse fim. lho da mesma bancada. §1º. Em casos de urgência,
e Renda – CMTER do Mu- prego de São Paulo as ins- e relatório detalhado das que conheçam as demandas Art. 8º. A presidência e §7º. No caso de vacância especialmente em virtude
nicípio de Iperó, instituído tituições financeiras, por atividades desempenhadas e e necessidades relativas a vice-presidência do Con- da Presidência, caberá ao de requisições da Secretapela Lei Municipal nº 1.041, meio de Resolução, as áreas dos resultados obtidos.
trabalho, emprego e renda. selho, eleitas por maioria Colegiado realizar nova ria Especial de Previdência
de 08 de setembro de 2021, e setores prioritários do CAPÍTULO II - DA COMPO- §5º. Pela atividade exercida absoluta de votos dos seus eleição para Presidente, e Trabalho do Ministério
é um órgão colegiado de Município para alocação de SIÇÃO DO CONSELHO
no Conselho, os seus mem- membros, para mandato dentre os membros da da Economia, ao Presicaráter permanente e deli- recursos do FAT, no âmbi- Art. 3º. O Conselho Muni- bros, titulares ou suplentes, de até 02 (dois) anos, serão mesma bancada, garan- dente caberá acelerar a
berativo, sobre as políticas to do Programa de Gera- cipal do Trabalho, Emprego não receberão qualquer tipo exercidas em sistema de tindo o sistema de rodízio assinatura da ata de reu-
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nião, observando o prazo caso a mesma não seja lavra- de se retirar do Conselho, da Economia, o Secretário Art. 22. As instituições, in- Trabalho e Renda;
zadas etapas de análise
necessário, sendo que sua da e aprovada na respectiva será decidida em reunião Executivo poderá encurtar o clusive as financeiras, que II – analisar os relatórios informatizada de dados e
demora ou impedimento reunião;
nova entidade para compor prazo para envio da minuta interagirem com o Conse- gerenciais apresentados informações e de análise
serão supridos por ato do IX – enviar a ata final via cor- o Conselho.
da ata aos membros do Con- lho, poderão participar das pelo Conselho;
documental dos seus atos
Vice-Presidente.
reio eletrônico aos membros CAPÍTULO IV - DAS REU- selho por correio eletrônico, reuniões, se convidadas, III – estudar e propor o constitutivos e regimen§2º. A decisão de que trata após a respectiva aprovação, NIÕES E DELIBERAÇÕES
bem como poderá solicitar a sendo-lhes facultado mani- aperfeiçoamento da le- tais, os quais deverão estar
o inciso VI deste artigo será anteriormente à realização Art. 13. O Conselho Munici- redução do prazo de análise, festar-se sobre os assuntos gislação sobre Políticas de em conformidade com
submetida à homologação da próxima reunião;
pal do Trabalho, Emprego e ou ainda poderá lavrar a ata abordados, sem, entretanto, Emprego, Programas de este Regimento e demais
do Conselho, na primeira X – assinar as atas de assem- Renda reunir-se-á:
durante a própria reunião, ter direito a voto.
Apoio à Geração de Em- normativos do CODEFAT.
reunião subsequente.
bleia que lavrar juntamente I – ordinariamente, a cada caso em que será aprovada Art. 23. O CMTER poderá prego e Renda e Formação §4º. Ocorrendo alteração
Art. 10. Compete ao Vice- com o Presidente, ou seu bimestre, por convocação na ocasião.
convidar assistentes às suas Profissional;
dos atos constitutivos ou
-Presidente do Conselho: substituto, quando for o de seu Presidente;
Art. 17. As reuniões ordiná- reuniões e eventos, que IV – analisar e emitir pa- regimentais do Conselho
I – substituir o Presidente caso;
II – extraordinariamente, a rias do Conselho serão inicia- terão direito a voz nos pon- recer sobre acordos, con- Municipal do Trabalho,
em suas ausências e impe- XI – em casos de urgência, qualquer tempo, por con- das, em primeira convocação, tos da pauta que lhe forem vênios, contratos de pres- Emprego e Renda - CMdimentos;
especialmente em virtude vocação de seu Presidente com a presença de pelo me- pertinentes.
tação de serviço e outros, TER, esses deverão ser
III – assinar as atas de reu- de requisições da Secretaria ou de 1/3 (um terço) de seus nos metade mais um de seus Parágrafo único. Os obser- cujo objeto se referir à atualizados no SG-CTER
nião no lugar do Presidente Especial de Previdência e membros.
membros e, em segunda vadores eventuais poderão execução das atividades para fins de novo creno caso previsto no inciso Trabalho do Ministério da III - Em caso Extraordiná- convocação, 15 (quinze) mi- assistir às reuniões, fazendo do Sistema Público de Em- denciamento dentro do
I, submetendo a situação Economia, acelerar a emis- rio, os membros poderão nutos após, com a presença uso da palavra quando so- prego, Trabalho e Renda; prazo de 30 dias, contaaos demais membros por são da ata, observando o realizar a votação de forma de qualquer número de mem- licitada e autorizada pelo V – estudar e propor medi- dos a partir da data de
correio eletrônico;
remota, desde que justifique bros presentes.
Presidente.
prazo necessário.
das de racionalização das publicação, sob pena de
IV – praticar atos de com- Art. 12. Compete aos mem- a ausência.
Art. 18. Os membros do Con- Art. 24. O Conselho Munici- atividades de atendimento perda do credenciamento
petência do Presidente em bros do Conselho Municipal Art. 14. As reuniões ordi- selho somente poderão apre- pal do Trabalho, Emprego e executadas pelo Sistema anteriormente concedido
caso de inércia ou impedi- do Trabalho, Emprego e nárias do Conselho serão sentar pedido de vista de ma- Renda disporá de um Grupo Público de Emprego, Tra- e nulidade dos atos relatimento deste.
realizadas em dia, hora e téria constante da pauta com de Apoio Permanente – GAP, balho e Renda e participar vos à aplicação de recursos
Renda:
Art. 11. Compete ao Se- I – zelar pelo fiel cumpri- local marcados com antece- adiamento da votação para a com o objetivo de acompa- da reformulação de es- do FAT, praticados durante
cretário Executivo do Con- mento e observância da dência mínima de 5 (cinco) reunião seguinte, quando o nhar a execução técnico- tudos para a elaboração o período de desconforselho, representado por legislação aplicável ao Con- dias, sendo precedida da assunto em questão não tiver -financeira e de assessorar da proposta do plano de midade.
integrante da Prefeitura selho do Trabalho, Emprego convocação de todos os sido previamente submetido os membros da comissão trabalho do Sistema Públi- §5º. A senha para acesso
Municipal
e Renda de Iperó, inclusive o seus membros, via correio à análise na reunião ante- nos assuntos de sua com- co de Emprego, Trabalho ao SG-CTER, objetivando
I – desenvolver todas as Regimento Interno;
eletrônico.
rior ou tiver sido submetido petência.
e Renda;
o respectivo cadastramenações de cunho opera- II – participar das reuniões, Parágrafo único. Caso a aos membros do Conselho §1º. O Grupo de Apoio será VI – propor mecanismos to e credenciamento do
cional demandadas pelo debatendo e votando as reunião ordinária não seja através de correio eletrônico, coordenado pela Secretaria necessários à fiscalização Conselho, será fornecida
Conselho e o fornecimento matérias em exame;
convocada pelo Presiden- antes da respectiva reunião. Executiva do Conselho ou da aplicação dos recursos ao Secretário-Executivo
de informações necessárias III – encaminhar ao Secretá- te do Conselho, qualquer Parágrafo único. Em casos de por outro membro, quando provenientes do FAT ou de do Conselho Municipal do
às suas deliberações, in- rio Executivo quaisquer ma- membro poderá fazê-lo, urgência, essencialmente em por ela delegado, com a outras fontes.
Trabalho, Emprego e Renclusive elaborando as atas térias que tenham interesse desde que transcorridos 15 situações em que haja prazo participação de técnicos CAPÍTULO V - DA GESTÃO da, que deverá se respone ato continuo proceder a em submeter ao Conselho; (quinze) dias do prazo pre- fixado pela Secretaria Especial indicados pelas entidades DO CONSELHO
sabilizar pela veracidade
sua publicação conforme IV – requisitar as informa- visto no inciso I do artigo 13. de Previdência e Trabalho do com assento no Conselho, SEÇÃO I DO CREDEN- das informações prestadas
previsto na Lei criadora; ções que julgarem relevan- Art. 15. Para convocação Ministério da Economia, a um titular e um suplente, CIAMENTO E DA TRANS- e pelo sigilo e correto uso
II – despachar com o Pre- tes para o desempenho de de reuniões extraordinárias, reunião poderá ser interrom- designados pelo Presidente. FERÊNCIA DE RECURSOS da senha disponibilizada.
sidente, assessorando-o suas atribuições;
é imprescindível a apre- pida para análises, mas as §2º. Os agentes que contriDO FAT
§6º. É facultado ao Secreem assuntos de sua com- V – propor nas reuniões sentação de comunicado decisões deverão ser tomadas buem com recursos para o Art. 26. O Conselho de- tário-Executivo do Conpetência;
Sistema Público de Empre- verá ser credenciado por selho cadastrar equipe
ações e sugestões para aten- ao Secretário Executivo do na própria data.
III – manter sob sua su- der os objetivos do Conse- Conselho, acompanhado de Art. 19. As deliberações do go, Trabalho e Renda (FAT, meio do Sistema de Ges- de apoio administrativo,
pervisão livros, fichas, lho, as quais serão votadas justificativa.
Conselho deverão ser toma- Governo Estadual e outros), tão dos Conselhos de Tra- que receberá senha para
documentos e papéis do e decididas pelos demais Parágrafo único. O Secretá- das por maioria simples dos e entidades de qualificação balho, Emprego e Renda acesso ao SG-CTER, para
Conselho;
rio Executivo tomará as pro- votos, cabendo ao Presidente e reciclagem profissional, - SG-CTER, mantido pelo auxiliar no cadastramento
membros;
IV – prestar as informações VI – permitir a inclusão de vidências necessárias para voto de qualidade.
poderão indicar um repre- Ministério da Economia, e do CONTER.
que lhe forem solicitadas e assuntos extra pauta, tra- convocação de reuniões ex- Art. 20. É facultado a qual- sentante e um suplente, que disponibilizado na internet. SEÇÃO II - DO APOIO E SUexpedir certidões;
zidos no dia da realização traordinárias, que neste caso quer representante das ban- deverão participar dos tra- §1º. A instituição, regula- PORTE ADMINISTRATIVO
V – elaborar minutas das da reunião geral ordinária, deverão ser assinadas pelo(s) cadas com assento no Conse- balhos do Grupo de Apoio, mentação e o credencia- Art. 27. O Conselho poderá
Resoluções referentes aos considerando a relevância requisitante(s) e serão reali- lho, apresentar assunto para na qualidade de assessor mento no SG-CTER são receber assessoramento
assuntos relatados em ple- e a urgência dos mesmos. zadas no prazo máximo de pauta, inclusive propostas técnico, sem direito a voto. condições indispensáveis do Ministério da Econonário do Conselho Munici- §1º. O membro suplente do 10 (dez) dias úteis a partir do para discussão e deliberação, §3º. O Grupo de Apoio – para a transferência de mia, do CODEFAT e de sua
pal do Trabalho, Emprego CMTER será substituto pleno ato de convocação.
as quais serão encaminhadas GAP reunir-se-á, sempre recursos do Fundo de Secretaria Executiva para
e Renda;
que necessário, mediante Amparo ao Trabalhador obtenção de orientações
na ausência do seu titular, Art. 16. Os membros do ao Secretário Executivo.
VI – cumprir e fazer cumprir nas reuniões e eventos, com Conselho deverão receber Parágrafo único. As pro- convocação da Secretaria (FAT), conforme Resolução quanto a critérios e direo Regimento Interno e as direito à voz e voto, não sen- via correio eletrônico a mi- postas deverão ser dirigidas Executiva do Conselho ou da nº 890, de 02 de dezembro trizes estabelecidos para
instruções do Presidente do computadas nesse caso nuta da ata da reunião no ao Secretário Executivo do maioria de seus membros, de 2020, do CODEFAT.
instituição, credenciamendo Conselho;
prazo de 5 (cinco) dias úteis Conselho em até 10 (dez) dias e suas deliberações, por §2º. Caberá à Secretaria to e funcionamento dos
as faltas da entidade.
VII – preparar as convo- §2º. O representante que se após sua realização, para se úteis antes da reunião ordiná- maioria simples, serão re- Executiva providenciar o Conselhos do Trabalho,
cações de reuniões, provi- ausentar por 3 (três) vezes manifestarem sobre seu teor ria para que possam constar gistradas em ata e enviadas devido cadastramento Emprego e Renda.
denciando a sua publicação consecutivas ou 5 (cinco) no prazo de 2 (dois) dias da respectiva pauta, caso ao Conselho Municipal do dos dados, informações Art. 28. As despesas com o
no Semanário Oficial do alternadas será desconstituí- úteis, via correio eletrônico, contrário, ficarão sujeitos à in- Trabalho, Emprego e Renda. e documentos exigidos funcionamento do ConseMunicípio;
do do Conselho, devendo a salvo quando a ata for la- clusão como Assuntos Gerais Art. 25. Ao Grupo de Apoio no âmbito do SG-CTER, lho Municipal do Trabalho,
VIII – submeter a minuta entidade que ele representa vrada e aprovada durante a pelo Presidente do Conselho. compete, mediante solicita- devendo ser permanen- Emprego e Renda envolda ata das reuniões aos indicar outro representante, própria reunião.
Art. 21. As decisões norma- ção do Conselho:
temente atualizados, nos vendo o custeio, a manumembros do Conselho via no prazo de 10 (dez) dias Parágrafo único. No caso tivas do Conselho terão a I – acompanhar a execução termos das rotinas nele tenção e o pagamento dos
correio eletrônico, para que após a última ausência.
de existirem prazos a serem forma de Resolução, sendo orçamentária e físico-fi- previstas e observados os dispêndios conexos aos
os mesmos se manifestem §3º. Caso a entidade deixe cumpridos com a Secreta- expedida sem ordem numéri- nanceira dos projetos e/ou normativos do CODEFAT. objetivos do Fundo, exceto
acerca da concordância no de realizar a referida indica- ria Especial de Previdência ca e publicadas no Semanário programas alocados no Sis- §3º. Para credenciamento os de pessoal, poderão ser
prazo de 2 (dois) dias úteis, ção ou manifeste o interesse e Trabalho do Ministério Oficial do Município.
tema Público de Emprego, do Conselho serão reali- custeadas com recursos
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alocados ao Fundo Municipal do Trabalho, inclusive os provenientes do
FAT, observados os critérios de pactuação das
ações do SINE, constantes
nas demais regulamentações aprovadas pelo CODEFAT.
Art. 29. O Conselho poderá
criar Grupo Técnico para
assessoramento dos Conselheiros nos assuntos de
sua competência.
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. As alterações deste
Regimento Interno deverão
contar com a aprovação
de, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos votos da assembleia especialmente
convocada para este fim.
Art. 31. Nos casos de reestruturação do Conselho,
continuará valendo a sequência do rodízio que
estiver ocorrendo.
Art. 32. Os casos omissos
e as dúvidas suscitadas
quanto à aplicação deste
Regimento Interno serão
resolvidos pelo plenário do
Conselho.
Art. 33. O presente Regimento Interno entra em
vigor na data de sua publicação em Semanário Oficial
do Município de Iperó.
PRESIDENTE:
THAIS EVELYN
GUTIERRES PEREIRA
VICE-PRESIDENTE:
ADRIANO PAVANI MANOEL
SECRETARIA EXECUTIVA:
LUIZA MONISE DOS
ANJOS MENDES BEZERRA

LEONARDO ROBERTO
FOLIM
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria
em 17 de maio de 2022.
LUCIO GONÇALVES DA
SILVA FILHO
Secretário de Governo
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Alunos da Cia Municipal de
Dança Infantil garantem
medalhas em Festival de
Dança de São Sebastião
No último sábado, 14, a
Companhia Municipal de
Dança Infantil de Iperó, representando o município,
participou da terceira edição do Festival de Dança
de São Sebastião - Todas
As Danças, no município
de São Sebastião.
Mais de 600 bailarinos e 40
grupos estiveram presentes para a competição. Os
8 alunos iperoenses que
competiram, garantiram
suas medalhas nas seguintes modalidades:
Prêmio Bailarina Revelação Infantil;
Prêmio Bailarino -

Revelação Infantil;
Conjunto Contemporâneo
Infantil “De reter” Primeiro lugar;
Duo Contemporâneo Infantil
“Os inocentes” Segundo lugar.
O Festival tem como objetivo
oferecer a troca de experiências e o aprimoramento das
técnicas entre aprendizes
e mestres, em âmbito municipal, estadual e nacional,
além de oferecer espaços
para companhias, grupos e
academias de dança, proporcionando um intercâmbio
entre as práticas de danças
mais diversas.■

Prefeitura de Iperó realiza
manutenções de sarjetões
nos bairros e avenidas
A Prefeitura de Iperó, por
meio da Secretaria de Serviços Municipais, vem realizando a construção e manutenção de sarjetões na cidade. A realização acontece
de acordo com estudos prévios realizados priorizando
locais que mais sofrem com
o escoamento de águas pluviais que causam prejuízo
no escoamento.
A construção busca coletar
e conduzir de forma correta
o escoamento das águas
para as bocas de lobo, além
de evitar possíveis pontos
de água parada, que também causam prejuízos no
pavimento e, posteriormente, buracos nas vias.
Após a realização do sarjetão, há a necessidade de
cura do concreto. Com isso,
a via permanece interditada ao trânsito, de 3 a 5 dias,
para a total secagem. “Toda
obra gera transtornos, mas
garantimos aos moradores
que os benefícios são indispensáveis. Estamos buscando realizá-las de forma
rápida, mas é necessário
aguardar alguns dias para
secagem total do concreto.
Os sarjetões demoram em
média 5 dias para finalização e trará mais auto estima
aos bairros e avenidas, além
de evitar a água parada,
que pode ser criadouro do
mosquito da Dengue, e ocasionar buracos, que trazem
transtornos aos veículos
que circulam pela cidade”
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conta o Secretário de Serviços
Municipais, Agnaldo Aires de
Barros.
Até o momento foram construídos e/ou reformados sarjetões nos seguintes locais: Av.
Emílio Guazzelli, cruzamento
com a Rua José Antunes Moreira, Rua Benedito Branco,
cruzamento com a José Antunes Moreira, Av. Paulo Antunes
Moreira, cruzamento com a
Rua Rafaela Moreno, Avenida
Santa Cruz, cruzamento com a
Rua José de Moraes, Rua Borba
Gato Cruz, cruzamento com a
Rua Vilma de Freitas e Avenida
George Oetterer. Atualmente,
os serviços estão sendo realizados na Av. Paulo Antunes
Moreira, cruzamento com a
José de Moraes, Rua Belarmina Maria Prestes, cruzamento
com a Claudinei Feliciano, e a
próxima programada para ser
realizada é a Rua Belarmina
Maria Prestes, cruzamento
com a Rua Pedro Rezende.
O serviço é contratado através
de processo licitatório e tem
previsão para acontecer no
decorrer do ano, conforme demanda e necessidade.■

