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ATOS OFICIAIS
LEI Nº 983, DE 4 DE MAIO DE 2020.
“Autoriza a prorrogação do prazo
para encaminhamento do projeto que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício
de 2021 e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito Municipal
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais, FAZ SABER QUE
A C MARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE
LEI:
Art. 1º. Em caráter excepcional decorrente da pandemia Covid-19, fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a encaminhar o projeto de lei que “Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2021 e dá outras providências.” até o dia 31 de julho
de 2020.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
4 DE MAIO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria,
em 4 de maio de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
DECRETO Nº 2.007,
DE 4 DE MAIO DE 2020.
“Dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial no Município de
Iperó e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as medidas implementadas em todo território nacional para prevenção e combate ao COVID-19;
Considerando o pronunciamento do Governo do Estado em coletiva de imprensa
nesta data (04/05/2020) sobre a edição
de decreto que tornará obrigatório o uso
de máscara de proteção facial em todo
território do Estado de São Paulo para
todo cidadão que estiver caminhando,
andando ou se deslocando para qualquer local à partir de 7 de maio de 2.020;
Considerando o estado de calamidade
reconhecido em âmbito nacional e estadual e a situação de estado de calamidade pública estabelecida pelo Decreto nº
1.994, de 27 de março de 2.020;

Considerando a alínea d do inciso III do
art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020;
Considerando o inciso I do art. 30 da
Constituição Federal;
Considerando as experiências positivas
em diversos países onde culturalmente ou obrigatoriamente todos os cidadãos, doentes ou não, usam máscaras
de proteção respiratória;
Considerando que o momento requer
a adoção de medidas compatíveis que
possibilitem a redução da transmissão
do Covid-19 para garantir o bem estar
de toda população;
DECRETA
Art. 1º. Fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção facial
por qualquer cidadão que estiver caminhando, andando ou se deslocando
para qualquer local para evitar a transmissão comunitária do Covid-19 no
âmbito do Município de Iperó à partir
de 7 de maio de 2.020.
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 - de toda população, em espaços
públicos, circulação de vias públicas,
academias ao ar livre, praças, áreas comuns de prédios e condomínios e demais ambientes coletivos;
II - por motoristas e usuários de transporte individual ou coletivo de passageiros, veículos oficiais e viaturas;
III - para acesso aos estabelecimentos
considerados essenciais (unidades de
saúde, farmácias, supermercados, mercados, entre outros);
IV - para desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados,
no setores público e privado;
V - para acesso a repartições públicas
ou privadas.
§1º. As repartições públicas e os estabelecimentos privados cujas atividades
estão permitidas deverão adotar as
providências necessárias ao cumprimento deste decreto pelos funcionários, colaboradores e clientes, inclusive,
impedindo o acesso e/ou permanência
no local sem o uso de máscara.
§2º. Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos sobre a obrigatoriedade do uso de máscara, em
locais de fácil visualização.
§3º. A obrigatoriedade também se
aplica as empresas contratadas e prestadoras de serviço da Administração
Pública.
Art. 3º. A máscara de proteção facial
poderá ser industrializada ou de fabricação caseira, descartável ou reutilizável.
§1º. Recomenda-se o uso preferencial
de máscaras caseiras reutilizáveis.
§2º. Para criar uma barreira contra a
propagação do vírus, a máscara deverá

ser perfeitamente ajustada ao rosto
e cobrir totalmente a boca e o nariz.
Art. 4º. A Prefeitura de Iperó e o Fundo Social de Solidariedade buscarão
meios para viabilizar o fornecimento
de máscaras reutilizáveis em quantidade necessárias para os beneficiários de programas socais atendidos
pelo Município de Iperó.
Art. 5º. O cumprimento deste decreto será fiscalizado pelas equipes de
fiscalização, da guarda civil municipal e das vigilâncias epidemiológica
e sanitária.
Art. 6º. Os servidores responsáveis
pela fiscalização do presente decreto
adotarão as medidas de orientação
da população sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção facial.
Art. 7º. O descumprimento do presente decreto poderá caracterizar infração sanitária e sujeitar o infrator
as penalidades e sanções previstas
na legislação vigente.
Art. 8º. As despesas decorrentes
deste decreto correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias,
observados os limites previstos na
Lei Orçamentária Anual e na Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem como,
o disposto no decreto municipal nº
1.994, de 27 de março de 2020.
Art. 9º. Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação e vigorará
por tempo indeterminado enquanto
forem necessárias as medidas voltadas ao enfrentamento da pandemia
Covid-19.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, 4
DE MAIO DE 2020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 031/20 - Concede férias ao funcionário Paulo Henrique
de Araújo RG: 44.001.575-3 (Assistente Administrativo II) referência
“G”, no período de 06/05/2020 a
15/05/2020.
Portaria Nº 032/20 – Concede férias
ao funcionário Lucas Aveiro Lima,
RG: 48.590.157-2 (Advogado) referência “L”, no período de 11/05/20 à
20/05/20, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portarias n.º 031 e 032/2020 - Publicadas e registradas nesta secretaria
em 05 de maio de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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RESOLUÇÃO N.º 002/2020
(AUTORIA: MESA DIRETORA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ)
“Dá nova redação, de forma temporária, ao
artigo 141 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Iperó, e dá outras providências”.
						
Faço saber que a Câmara Municipal Aprovou
e eu Promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1.º - O “caput” do artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iperó
passará a ter a seguinte redação:
Artigo 141 – As sessões ordinárias serão realizadas a cada quinze dias, nas terças-feiras,
com início às 19h.
Art. 2.º – Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se a redação atual do Artigo 141 do Regimento Interno da Câmara.
Art. 3º. – Após a publicação de norma suspendendo o isolamento social imposto por conta
da epidemia do covid-19 e/ou suspensão do
Decreto Municipal n.º 1.994, de 27 de março
de 2020 “Decreta Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Iperó”, esta
Resolução perderá sua vigência e a redação
revogada do Artigo 141 voltará a viger.
Sala das Sessões “Grácio Antonio Vieira”, em
06 de maio de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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Prefeitura de Iperó complementa
ação de distribuição de merenda com
máscaras de proteção
No último dia 7
(quinta-feira), o uso de
máscara de proteção facial
se tornou geral e obrigatório para todos aqueles
que precisarem sair de casa
para acesso aos serviços
essenciais ou para trabalhar.
Como forma de garantir o
cumprimento da medida
de proteção, a Prefeitura de
Iperó iniciou a entrega de
máscaras para a população
nos pontos de distribuição
de merenda no Bela Vista,
Alvorada, Área II, Campos
Vileta, George Oetterer,
Novo Horizonte e Vila Smith.
Nesta primeira etapa foram
entregues mais de 4.500
máscaras de proteção de
material TNT que foram
adquiridas pela prefeitura.
A distribuição considerou
o número de pessoas na

família dos alunos cadastrados para
o serviço que já entregou cerca
de 47 mil refeições desde que foi
iniciado. Na próxima segunda-feira (11), a entrega de máscaras
será realizada no centro e a estimativa é que mais 1.000 alunos
e familiares sejam contemplados.
Além da ação realizada em
complemento a distribuição de
merenda, o Fundo Social de Solidariedade em parceria com costureiras
voluntárias na cidade, continua
confeccionando máscaras de tecido e deve completar mais de 10
mil máscaras produzidas ao longo
dos próximos dias. Essas máscaras
estarão disponíveis para os iperoenses nas Unidades Básicas de
Saúde, Centro de Especialidades,
CAPS, Paço Municipal e no Fundo
Social de Solidariedade a partir
de segunda-feira (11). A Guarda
Civil Municipal e a fiscalização também participarão da ação e, neste

primeiro momento, farão a orientação dos munícipes sobre a importância do uso e terão disponíveis máscaras para entrega aos que
não estiveram utilizando a proteção.
“Notamos que a população tem
seguido as orientações e utilizado as
máscaras de proteção. Essa consciência
e respeito ao próximo são fundamentais já que o uso de máscaras é uma
das medidas mais eficazes, segundo
as experiências de outros países que
já enfrentaram a pior fase da doença.
Nossa expectativa é distribuir mais
de 20 mil máscaras em diversos pontos da cidade. Agradeço a todos os
funcionários e voluntários envolvidos
e empenhados com a proteção dos
iperoenses.”, destacou o prefeito
O uso obrigatório de máscaras
foi determinado em todo território do estado de São Paulo e é um
complemento das ações voltadas à
contenção e enfrentamento da disseminação da pandemia Covid-19. ■

PARCERIA
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Processo de higienização
percorre novamente toda
a cidade
A Prefeitura de de Iperó, em
parceria com a Sabesp, realizou hoje
mais uma etapa da higienização
de vias públicas e locais de grande
circulação, é a sétima semana consecutiva que a ação passa pela cidade.
A pulverização é realizada com uma
solução de água e hipoclorito de
sódio, que neutraliza a ação do vírus.
A equipe deve passar até o final
do dia de hoje, quinta-feira (07),
pelo Centro, Bacaetava e George
Oetterer, realizando a limpeza em vias
públicas e pontos de maior circulação
como todas as Unidades Básicas de
Saúde, Pronto Atendimento, Terminal

Rodoviário, Escolas Municipais que
são polos de distribuição de
m e re n d a s , S u p e r m e rc a d o s ,
Farmácias, Padarias, Postos de
C o m b u s t í v e l , P a ç o M u n i c ipal, 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.
É importante frisar que a ação é
uma medida preventiva, mas não
dispensa o distanciamento social.
Fique em casa e, se precisar sair,
use máscara - agora é obrigatório!■
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Rua Antonio Aciano
Rodrigues, em George
Oetterer, recebe
pavimentação
A Prefeitura de Iperó, por meio
da Secretaria de Obras, iniciou nesta
sexta-feira (8) a pavimentação asfáltica da Rua Antonio Aciano Rodrigues,
em George Oetterer. A obra faz parte
de um convênio que contempla oito
ruas do bairro e será custeada com
recursos de emenda parlamentar
da deputada estadual Maria Lúcia
Amary liberada no final de 2019 para
melhoria da infraestrutura da cidade.
Além da Antonio Aciano Rodrigues, também devem receber
a pavimentação as vias públicas
Miguel Tavolaro Jr, Vilma de Freitas, Paraná, Aidano Poli, Benedito
de Moura, Anita e Lalinha Poli. Os
serviços seguem com ritmo diferenciado por conta da pandemia,
mas continuarão em andamento. A
programação de execução prevê os
serviços ainda no mês de maio com
término previsto para junho/2020
.
Mais investimentos em andamento
Bacaetava terá conclusão de pavimentação na próxima semana
Além das ruas em George Oetterer, o
convênio também beneficiará o bairro de Bacaetava e o Distrito Industrial.
Em Bacaetava, a rua José Antônio de
Oliveira deve ser concluída na próxi-

ma semana, já a avenida José Pedro
da Silva (Distrito Industrial) recebeu
guias e rede de drenagem e deve ter
a pavimentação iniciada em breve.
Essas duas obras, com a pavimentação das vias em George Oetterer,
representam um investimento de R$
936.626,79 e serão custeadas com
recursos de convênio e complementadas com recursos da Prefeitura.
O prefeito municipal, conta que
a execução das obras e planejamento dos serviços em meio ao
atual momento do país representa
a continuidade dos trabalhos que
já estavam previstos. “Apesar das
dificuldades que todo país enfrenta, com toda cautela e seguindo
as recomendações dos órgãos de
saúde, seguimos trabalhando pela
cidade. Essas obras já estavam em
nosso planejamento e são reivindicações antigas dos moradores e
das empresas da área industrial que
terá a última rua asfaltada. No caso
de George Oetterer e do Distrito
Industrial, as ações complementam
o processo de regularização fundiária desses locais. Com cuidado
e respeito ao momento de pandemia, manteremos nossos trabalhos
para que Iperó continue a receber
melhorias”, concluiu o prefeito. ■

