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ATOS OFICIAIS
LEI No 981, DE 25 DE
MARÇO DE 2020.

LEI No 982, DE 25 DE MARÇO DE 2020.

“Autoriza o fornecimento de vale alimen“Fixa a data base para revisão ge- tação aos servidores públicos municipais,
ral anual da remuneração dos ser- revoga a Lei Municipal no 933, de 6 de ouvidores públicos municipais e dá tubro de 2.017 e dá outras providências.”
outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Mu- Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
nicipal de Iperó, Estado de São atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂPaulo, no uso de suas atribuições MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANlegais, FAZ SABER QUE A CÂMA- CIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
RA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SE- Art. 1o. Fica o Poder Executivo Municipal
GUINTE LEI:
autorizado a fornecer, mensalmente, Vale-Alimentação aos funcionários públicos
Art. 1o. A data base para revisão municipais aos servidores municipais ativos
geral anual da remuneração dos ocupantes de cargos efetivos e em comisservidores públicos municipais, são, bem como, aqueles regidos pela Conserá o dia 1o de fevereiro de cada solidação da Leis do Trabalho contratados
ano, nos termos do art. 137 da Lei temporariamente nos termos da Lei MuniOrgânica Municipal.
cipal no 557/2006 (alterada pela Lei MuniArt. 2o. A revisão geral anual das cipal no 605/2007).
remunerações e dos subsídios dos Art. 2o. O valor do vale alimentação e deservidores públicos do Poder Exe- mais questões relativas à aplicação desta Lei
cutivo, extensiva aos proventos da serão regulamentados por meio de decreto.
inatividade e às pensões, prevista Art. 3o. O Vale-Alimentação será concedido
no art. 37, X, da Constituição Fe- mediante o fornecimento de cartão magderal, tem por objetivo manter o nético ou outra forma assemelhada, hábil à
poder aquisitivo do valor percebi- aquisição exclusiva de gêneros alimentícios
do, a fim de evitar que os índices em estabelecimentos comerciais, na forinflacionários retirem o poder de ma que dispuser o decreto regulamentar.
compra da retribuição pecuniária Art. 4o. O Vale-Alimentação instituído por
paga pelo exercício das atividades esta Lei será devido ao servidor afastado
públicas.
do serviço sem prejuízo de vencimentos
Art. 3o. O reajuste mínimo será em virtude de:
o equivalente aos índices oficiais I - férias;
acumulados entre o primeiro dia II - casamento, até 8 (oito) dias;
do mês de fevereiro e o último dia III - luto, pelo falecimento do cônjuge,
do mês de janeiro do ano seguinte. companheiro, pais, irmãos e filhos, incluParágrafo único. As vantagens sive natimorto, até 8 (oito) dias;
pecuniárias não vinculadas ao ven- IV - luto, pelo falecimento de padrasto, macimento base serão reajustadas drasta, sogros e cunhados, até 2 (dois) dias;
anualmente utilizando-se os mes- V - licença por acidente de trabalho ou
mos índices e datas.
doença profissional;
Art. 4o. A revisão geral anual, na VI - licença gestante;
forma desta Lei, é extensiva aos VII - licença paternidade;
aposentados e pensionistas do VIII - licença adoção;
Município.
IX - licença médica do próprio servidor ou
Art. 5o. As despesas decorrentes para cuidar de pessoa da família;
da execução desta Lei correrão por X - cumprimento de mandato de dirigente
conta das dotações orçamentárias sindical ou classista, na forma da legislação
próprias, suplementadas se neces- específica;
sário.
XI - convocação para cumprimento de serArt. 6o. Esta Lei entrará em vigor viços obrigatórios por lei;
na data de sua publicação, revoga- XII - licença compulsória;
das as disposições em contrário.
XIII - licença prêmio;
XIV - faltas abonadas;
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, XV - exercício de outro cargo em comissão
25 DE MARÇO DE 2020.
ou função na Administração Direta;
XVI - missão ou estudo de interesse do
VANDERLEI POLIZELI
Município em outros pontos do território
Prefeito Municipal
nacional ou no exterior, nos termos da legislação pertinente;
Publicada nesta Secretaria,
XVII - participação em delegações esportiem 25 de março de 2020.
vas ou culturais, nos termos da legislação
pertinente;
JOYCE HELEN SIMÃO
XVIII - participação em eventos de desenSecretária de Governo
volvimento profissional, regularmente autorizados pela Administração e desde que
não ultrapassem 15 (quinze) dias.

§1o. Outros afastamentos do servidor, ainda que considerados como
de efetivo exercício pela legislação
municipal, não ensejarão o pagamento do Vale-Alimentação.
§ 2o. Somente fará jus ao Vale-Alimentação o servidor que contar com
15 (quinze) dias de exercício no mês
correspondente ao pagamento, inclusive na hipótese de início de exercício.
§3o. O funcionário ou servidor da
área da educação que esteja designado para função pública que implique em uma segunda jornada de
trabalho, nos termos de Resolução
editada pela Secretaria, fará jus ao
recebimento dobrado do vale alimentação, exceto nos períodos de
gozo de férias, licença prêmio e recesso.
Art. 5o. O pagamento indevido do
Vale-Alimentação caracteriza falta
grave, sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da frequência ou a autoridade competente às
penalidades previstas em Lei.
Parágrafo único. Os valores indevidamente recebidos serão restituídos ou
compensados no mês subsequente,
na forma que dispuser o regulamento.
Art. 6o. O Vale-Alimentação instituído por esta Lei:
I - não tem natureza salarial ou remuneratória;
II - não se incorporará, para quaisquer efeitos, aos vencimentos ou
proventos, bem como, sobre ele
não incidirá vantagem alguma a que
faça jus o servidor, vedada, assim,
sua utilização, sob qualquer
forma, para cálculo simultâneo que
importe em acréscimo de outra vantagem pecuniária;
III
não
será
computado para efeito de cálculo do
13o (décimo terceiro) salário.
Art. 7o. As despesas com a execução
desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 8o. Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à 1o de março de2.020,
revogadas as disposições em contrário, em especial, a Lei no 933, de 6
de outubro de 2.017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
25 DE MARÇO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
25 de março de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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LEI COMPLEMENTAR No 170, DE
25 DE MARÇO DE 2020.
“Dispõe sobre a concessão da revisão geral anual
aos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Iperó e dá outras providências.”
Autoria: Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Iperó
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1o. Fica concedido reajuste geral de vencimentos aos servidores públicos da Câmara Municipal de Iperó, na forma desta Lei Complementar, a incidir da seguinte forma:
I - Reajuste de 3,86 (três inteiros e oitenta e seis
décimos) de reposição de perdas inflacionárias
ocorridas entre os meses de março de 2019 a fevereiro de 2020, sendo aplicável a partir do mês
de março de 2020.
II - Reajuste de 6,14 (seis inteiros e catorze décimos) de aumento salarial e recomposição dos
valores dos vencimentos para manutenção dos
valores de aquisição e comparação com os valores praticados nos demais órgãos públicos, sendo aplicável a partir do mês de março de 2020.
Art. 2.o Em virtude do disposto no artigo anterior fica alterada a tabela constante do Anexo
IV da Lei Complementar n.o 078, de 22 de fevereiro de 2.013, cuja última alteração ocorreu
através da Lei Complementar n.o 149, de 18 de
abril de 2018, e alterações posteriores, para fins
de incorporação do índice de reajuste nos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo Municipal, de acordo com a tabela anexa.
Art. 3.o As despesas decorrentes da execução da
presente Lei Complementar correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4.o Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1.o de março de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
25 DE MARÇO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
25 de março de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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LEI COMPLEMENTAR No 171,
DE 25 DE MARÇO DE 2020.
“Autoriza o Poder Executivo a conceder abono salarial aos servidores do quadro efetivo
de pessoal e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal deIperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA
E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder abono salarial mensal aos servidores municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo e, que se encontrem nessa
condição, bem como, aqueles regidos pela
Consolidação da Leis do Trabalho contratados temporariamente nos termos da Lei Municipal no 557/2006 (alterada pela Lei Municipal no 605/2007) de 5% (cinco por cento)
calculado sobre o salário base de cada cargo,
a partir do mês de março de 2020.
Art. 2o. O benefício instituído pela presente
Lei Complementar aplica-se aos servidores
ativos, aposentados, pensionistas e aos Conselheiros Tutelares e será incorporado aos
vencimentos a partir do mês de novembro
de 2020.
§1o. Para o cumprimento do previsto no caput e §1o deste artigo o Poder Executivo adotará as providências necessárias no sistema
de gestão da folha de pagamento lançando-se as diferenças apuradas em cada cargo em
evento especialmente criado para esse fim.
§2o. Os reflexos do abono concedido por
esta Lei produzirão efeitos na remuneração
mensal dos servidores à partir de 1o de novembro de 2020.
Art. 3o. O abono será devido desde janeiro
de 2020 aos servidores do quadro do magistério e desde de fevereiro de 2020 no que se
refere aos demais servidores públicos.
§1o. As diferenças apuradas com relação aos
períodos constantes do caput do art. 3o serão pagas de forma parcelada ou integral, à
partir de junho de 2020, conforme disponibilidade orçamentária.
§2o. Para o cumprimento do previsto no
caput e §1o deste artigo o Poder Executivo adotará as providências necessárias no
sistema de gestão da folha de pagamento
lançando-se as diferenças apuradas em cada
cargo em evento especialmente criado para
esse fim.
Art. 4o. As despesas com a execução da presente Lei Complementar correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5o. Esta Lei Complementar entrará em
vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data de 1o de março de 2020,
revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
25 DE MARÇO DE 2020.

LEI COMPLEMENTAR No 172,
DE 25 DE MARÇO DE 2020.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal de
Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER QUE A CÂMA“Altera a Jornada de Trabalho dos RA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E
cargos Auxiliar de Enfermagem, En- PROMULGA A SEGUINTE LEI:
fermeiro e Técnico de Enfermagem e
dá outras providências.”.
Art. 1o. Fica alterada a carga horária e a referência do cargo efetivo constante do Anexo III
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Muni- da Lei Complementar no 147, de 6 de dezemcipal de Iperó, Estado de São Paulo, bro de 2.017, conforme segue:
no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:
Art. 1o. A jornada de trabalho dos
servidores ocupantes de cargos de
Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro
e Técnico de Enfermagem, integrantes da Administração Pública, não excederá a 06 (seis) horas diárias e a 30
(trinta) horas semanais.
Art. 2o. A redução da jornada de trabalho de que trata o art. 1o desta Lei
Complementar, não implicará em redução do vencimento das respectivas
categorias funcionais.
Art. 3o. A adequação da jornada de
trabalho dos servidores ocupantes
dos cargos de Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro e Técnico de Enfermagem ocorrerá em duas etapas, na
forma que segue:
I - 1a Etapa - Para os servidores lotados nas Unidades Básicas de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS), Centro de Especialidades e
Vigilância Epidemiológica à partir de
abril/2020;
II - 2a Etapa - Para os servidores lotados na Equipe Multiprofissional de
Atenção Domiciliar - EMAD, Pronto
Atendimento Municipal, Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência SAMU à partir de maio/2020.
Art. 4o. As despesas com a execução da presente Lei Complementar
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 5o. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
25 DE MARÇO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, em
25 de março de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

Art. 2o. O valor do salário base dos servidores
ocupantes do cargo efetivo de MÉDICO DA
FAMÍLIA constante do Anexo III da Lei Complementar no 147, de 6 de dezembro de 2.017
passa a ser de R$ 110,00 (cento e dez reais)
por hora de trabalho.
Parágrafo único. As horas que ultrapassarem
a carga horária prevista no art. 1o desta Lei
Complementar e aprovadas pela Secretaria de
Saúde serão remuneradas como serviço extraordinária, na forma da legislação vigente.
Art. 3o. Ficam alterados os requisitos do cargo
em comissão constante do Anexo V da Lei
Complementar no 147, de 6 de dezembro de
2.017, conforme segue:

Art. 4o. Fica alterada a remuneração dos cargos
efetivos e em comissão, constantes dos Anexos VII e IX da Lei Complementar no 147, de 6
de dezembro de 2.017, na forma que segue:

Art. 5o. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão
por conta de dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 6o. Os demais artigos da Lei Complementar no 147, de 6 de dezembro
de 2.017 permanecerão inalterados.
Art. 7o. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IPERÓ, 25 DE MARÇO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 25 de março de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 1992, DE 26
DE MARÇO DE 2020.
“Dispõe sobre a Homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2.020.’’
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
DECRETA
Art. 1º. Fica HOMOLOGADO o Processo Seletivo Simplificado para o provimento em caráter temporário de vagas
dos cargos públicos de PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL I, PROFESSOR
DE ENSINO FUNDAMENTAL II- ARTES,
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- CIÊNCIAS, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II-EDUCAÇÃO
FÍSICA- BACHAREL, PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL II- EDUCAÇÃO FÍSICA- LICENCIATURA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL IIGEOGRAFIA, PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II- HISTÓRIA, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- INGLÊS, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II- MATEMÁTICA, PROFESSOR
DE ENSINO FUNDAMENTAL II- PORTUGUÊS, cujas provas foram realizadas no
dia 8 de março de 2.020, nos termos
do Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2.020.
Art. 2º. A Classificação Final, publicada no “Jornal de Iperó”, páginas 5 e
6 da edição nº 709, datada de 20 de
março de 2.020, fica da mesma forma
HOMOLOGADA e em condição de uso.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
26 DE MARÇO DE 2020.

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

LEI COMPLEMENTAR No 173,
DE 25 DE MARÇO DE 2020.

VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal

Publicada nesta Secretaria,
em 25 de março de 2020.

“Dispõe sobre a alteração da jornada
de trabalho, referência, remuneração
e requisitos dos ocupantes de cargos
de provimento efetivo e em comissão
constantes da Lei Complementar no
147, de 6 de dezembro de 2.017 e dá
outras providências.”.

Publicada nesta Secretaria,
em 26 de março de 2020.

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo

JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Em cumprimento ao disposto no artigo 280, III do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Iperó,
publicam-se os Pareceres do Tribunal de Contas com
a respectiva decisão da Câmara Municipal.

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

DECRETO LEGISLATIVO N.º142/2020

RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS PARA
RECEBIMENTO DO REEMBOLSO ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2020.

“Dispõe sobre a aprovação das Contas da
Prefeitura Municipal de Iperó, referente ao
A Comissão de Transporte Escolar, nomeada pela Portaria nº 35 de
exercício de 2017”.
Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento 15 de janeiro de 2018, nos termos da Lei Municipal nº 814/2013
(com alteração dada pela Lei Municipal nº 904/2016) e do artigo
Faço saber que a Câmara Municipal Apro- 9º, inciso I do Decreto Municipal nº 1.648/2017 (alterado pela Lei
vou e eu Promulgo o seguinte Decreto Le- Municipal nº 1675/2017), TORNA PÚBLICO que o resultado da
análise dos pedidos considerados APTOS e INAPTOS ao recebigislativo:
mento do benefício de reembolso de transporte intermunicipal,
Artigo 1º - Ficam aprovadas as contas do conforme segue:
Executivo do Município de Iperó, referente
ESTUDANTES E EMPRESAS – DEFERIDOS
ao Exercício de 2017, de acordo com parecer exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira”
25 de março de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
DECRETO Nº 1.993, DE 26 DE
MARÇO DE 2020.
“Fixa o valor do vale alimentação (ticket refeição) para os servidores públicos municipais de Iperó, nos termos da Lei Municipal
nº 982, de 25 de março de 2020 e dá outras
providências”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, CONSIDERANDO o
disposto na Lei Municipal nº 892, de 26 de
março de 2020;
DECRETA
Art. 1º. O valor estabelecido para o benefício alimentação previsto na Lei Municipal
nº 982, de 25 de março de 2020 fica fixado
em:
I - R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), por
mês, a ser pago até o dia 10 (dez) de cada
mês para o funcionalismo em geral;
II - R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
por mês, a ser pago até o dia 15 (quinze) de
cada mês para os servidores integrantes do
quadro de servidores do magistério.
Art. 2º. O novo valor estabelecido passará a
ser considerado para a próxima recarga do
cartão alimentação a ser realizada em 10 e
15 de abril de 2020, conforme Lei Municipal
nº 982, de 25 de março de 2020.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 26 DE MARÇO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria, em 26 de março
de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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PREVENÇÃO

A.D.A.I.
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Prefeitura de Iperó inicia higienização
de vias públicas e locais de grande
circulação

Mais uma edição do
Evento de Adoção
acontece neste sábado

A Prefeitura de Iperó
iniciou nesta quinta-feira
(26) o processo de higienização de vias públicas e
locais de grande circulação.
A ação é uma parceria com
a Sabesp e deve percorrer
toda a cidade até amanhã,
sexta-feira (27).
A pulverização está sendo
realizada com uma solução

A Prefeitura de Iperó,
por meio da Secretaria de Saúde, retomou nesta quinta-feira
(26) com a Campanha de Vacinação Influenza 2020 após o
recebimento da nova remessa
de vacinas, conforme divulgado anteriormente. Para iniciar
a Campanha, Iperó recebeu
900 doses de vacina influenza
e todas as doses foram aplicadas já no 1º dia (23 de março).
As 1000 vacinas recebidas serão aplicadas nos idosos restritos
em domicílio, conforme lista de
espera existente nas Unidades de
Saúde, além dos trabalhadores
da área de saúde nos postos de
saúde. Vale lembrar que nessa
primeira fase, as vacinas serão
exclusivas para idosos (acima de
60 anos) e trabalhadores da saúde, sendo que, no caso de Iperó,
segundo dados do IBGE, existem
aproximadamente 2.800 pessoas
a serem vacinadas nesta etapa.
As pessoas do grupo de risco
do Coronavírus devem permanecer em casa. Por isso, a Secretaria
de Saúde orienta que a população entre em contato com um
posto de saúde da cidade via
contato telefônico e cadastre o
nome e endereço da pessoa a ser
vacinada, para a equipe realizar
a vacinação na residência - ao

de água com hipoclorito de sódio,
que neutraliza a ação do coronavírus. As vias e pontos de maior
circulação neste primeiro momento
a receber a higienização serão todas
as Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, Terminal Rodoviário, Supermercados, Farmácias,
Padarias, Paço Municipal, Secretaria
da Saúde, Agropecuárias, Oficinas
Mecânicas, Açougues, Mercearias,

Deliverys, Comércios de Água e Gás e
demais locais de serviços essenciais que
estão abertos no momento.
O processo de higienização é mais
uma medida preventiva realizada
pela Prefeitura contra o Covid-19.
Porém, é importante destacar que
não dispensa o isolamento social de
todos. Continue fazendo sua parte,
saia de casa apenas para o essencial
e redobre seus hábitos de higiene.■

receber a equipe de vacinação,
os idosos devem se apresentar
com CPF, Cartão SUS e Carteira
de Vacinação. A intenção é evitar aglomerações nas Unidades
de Saúde e manter os grupos
de risco seguros em suas casas.
Os agendamentos podem ser
feitos através dos telefones
3266-1325; 3266-1464; 32665554; 3266-7323; 3266-2228
ou 3266-2137 (UBS de toda a
cidade e Secretaria da Saúde).
Iperó, assim como os demais
municípios, depende da distribuição de vacina pela Secretaria
de Estado de Saúde por meio
do GVE de Sorocaba e que
Portanto, não tem autonomia
sobre a quantidade de vacina
a ser recebida em cada etapa.
É importante reforçar que
a vacina contra influenza NÃO
traz imunidade contra o novo
coronavírus. E sim, protege
a população do influenza,
gerando menor necessidade
de hospitalização, o que ajuda
o sistema de saúde reservar
esforços para o Covid-19. Além
disso, a vacina minimiza o risco de coinfecção - quando a
gripe e o coronavírus atacam
juntos na mesma pessoa, o que
aumenta o risco de complicações.■
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