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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.011, DE
4 DE MAIO DE 2020.
“Dispõe sobre o pagamento nos meses
de MARÇO, ABRIL e MAIO/2020 do
reembolso de transporte escolar intermunicipal, conforme autorizado pela
Lei Municipal nº 976/2020, em razão da
suspensão das atividades acadêmicas decretadas para enfrentamento da pandemia Covid-19 e dá outras providências.”.
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais,
Considerando as medidas decretadas em
todo território nacional para prevenção e
combate ao COVID-19;
Considerando o Decreto Estadual nº
64.879, de 20 de março de 2020 que
reconheceu o estado de calamidade
pública, decorrente da pandemia do
COVID-19, que atinge o Estado de São
Paulo;
Considerando a suspensão das atividades acadêmicas presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas, em
todo o estado de São Paulo;
Considerando a Lei Municipal nº 976, de
30 de janeiro de 2.020 que “Autoriza
o Poder Executivo a conceder reembolso de transporte escolar intermunicipal
aos estudantes residentes na cidade de
Iperó na forma que especifica, revoga a
Lei Municipal nº 814/2013 (e suas alterações) e dá outras providências.”;
Considerando que o art. 7º da Lei nº
976, de 30 de janeiro de 2020 exige do
estudante a apresentação de atestado
ou declaração de frequência mensal e
a respectiva nota fiscal da prestação do
serviço;
Considerando o número elevado de
beneficiários e a existência de contrato
firmado para a prestação de serviços de
transporte escolar em que pese a suspensão das atividades acadêmicas na
forma presencial;
Considerando a excepcionalidade da
situação e a necessidade de buscar alternativas para reduzir os impactos dela
decorrentes;
DECRETA
Art. 1º. O reembolso de transporte escolar intermunicipal aos estudantes residentes na cidade de Iperó beneficiados por
meio da Lei Municipal nº 976, de 30 de
janeiro de 2020 nos meses de referência
MARÇO, ABRIL e MAIO/2020 será realizado na forma prevista neste decreto.
Art. 2º. O reembolso com referência
ao mês de MARÇO/2020 será pago
de forma proporcional aos dias de atividades acadêmicas realizadas antes
da suspensão das aulas presenciais.
§1º. Considerando a data em que teve
início a quarentena no Governo do Estado de São Paulo, conforme Decreto
nº 64.881, de 22 de março de 2.020,
o valor do reembolso de MARÇO/2020
será calculado de forma proporcional aos dias de atividades acadêmicas

realizadas pela instituição de ensino.
§2º. O reembolso relativo ao mês de MARÇO/2020 será pago no dia 13 de maio.
Art. 3º. O reembolso com referência aos
meses de ABRIL e MAIO/2020 será pago
de forma proporcional a 50% (cinquenta
por cento) do benefício autorizado para
o estudante.
§1º. O reembolso relativo ao mês de
ABRIL/2020 será pago até o dia 22 de maio.
§2º. O reembolso relativo ao mês de
MAIO/2020 será pago até o dia 15 de
junho.
Art. 4º. Para recebimento do benefício
o estudante deverá encaminhar a documentação necessária por meio do canal
de Ouvidoria www.eouve.com.br, nas seguintes datas:
I - MARÇO/2020 - Deverá ter encaminhado a documentação necessária entre os
dias 1º e 10 de abril, conforme comunicado divulgado nos meios oficiais da Prefeitura;
II - ABRIL/2020 - Encaminhar o comprovante de pagamento do transporte e a
documentação que demonstre o vínculo
com a instituição de ensino entre os dias
13 e 16 de maio;
III - MAIO/2020 - Encaminhar o comprovante de pagamento do transporte e a
documentação que demonstre o vínculo
com a instituição de ensino entre os dias
1º e 6 de junho.
Parágrafo único. Para comprovação do
vínculo o estudante poderá apresentar o
boleto de pagamento da instituição de
ensino ou atestado de frequência as aulas
não presenciais relativo ao mês de referência.
Art. 5º. Os valores pagos a título de reembolso nos meses de referência ABRIL e
MAIO/2020 em que não houve a prestação de serviços serão compensados
(diluídos) do reembolso relativo aos meses de referência entre JULHO e DEZEMBRO/2020.
Art. 6º. Com o retorno das atividades presenciais pelas instituições de ensino novo
decreto regulamentador do benefício
será editado pelo Poder Executivo para
adequar o pagamento do reembolso ao
novo calendário de atividades acadêmicas
ao previsto neste decreto.
Art. 7º. As medidas previstas neste decreto poderão ser revistas, se necessário,
até que a normalidade se restabeleça.
Art. 8º. Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 033/20 - Conceder prorrogação de licença maternidade a
funcionária Priscila Rodrigues Lopes,
RG: 42.894.980-0 (Assessor Parlamentar), referência “D”, por 60 (sessenta) dias a partir de 19/05/2020,
em virtude do disposto na Lei Municipal n.º 809, de 04 de julho de
2013.
Portaria n.º 033/2020 - Publicada e
registrada nesta secretaria em 14 de
maio de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Audiência Pública - Saúde
1o Quadrimestre de 2020
A Prefeitura Municipal de Iperó, através da Secretaria de Saúde, convida a
todos para transmissão ao vivo da 2a
Audiência Pública de 2020 referente
ao 1o Quadrimestre de 2020 a ser
realizada no dia 21 de Maio de 2020
(quinta-feira), às 09h no canal oficial
do Youtube da Prefeitura de Iperó
(youtube.com/prefeituradeipero).
Iperó, 15 de Maio de 2020.

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
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Processo de higienização
percorre novamente toda
a cidade
A Prefeitura de de Iperó, em
parceria com a Sabesp, realizou
novamente o serviço de higienização
de vias públicas e locais de grande
circulação. É a oitava 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 percorreu o Centro, Bacaetava e George Oetterer na última
quarta-feira (13) e quinta-feira (14),
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 merendas, Supermercados,
Farmácias, Padarias, Postos de
Combustível, 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.
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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Parceria entre Sabesp e Prefeitura
distribui 100 caixas d’água em George
Oetterer e Campos Vileta

Prefeitura e Marinha
do Brasil realizam
higienização em UBS

Em parceria entre a Sabesp e a Prefeitura de Iperó, 100 famílias do bairro
George Oetterer e Campos
Vileta foram contempladas
com a doação de caixas
d’água. A distribuição foi
realizada na última terça-feira (12), foi destinada a
famílias carentes que não
possuíam o recipiente em
suas residências. A ação
visa prevenir que moradores
fiquem sem água durante
reparos ou manutenções e
assim reduzir impacto na
rotina devido ao COVID-19.
A seleção dessas 100 famílias foi realizada após um
pré cadastro pelos técnicos
da secretaria de Assistência
Social que consideraram os
dados constantes do Cadastro Único (CadÚnico) e a regularidade das famílias com
a concessionária. A medida
é mais uma ação realizada
com apoio da Sabesp para
melhoria nas condições de
saneamento (água e esgoto)
que são indispensáveis no
enfrentamento de doenças
endêmicas e, em especial,
para reduzir os casos de

Em uma parceria entre a Prefeitura de Iperó e Marinha do Brasil, na
última quinta-feira (7), foi realizada a
desinfecção da UBS “Jean Carlos Domingues dos Santos”, na área central.
A desinfecção aconteceu por meio de
uma técnica utilizada pelos militares,
na qual bombas de aspersão contendo hipoclorito diluído, permitem a
eliminação de bactérias e vírus que
circulam no local. Durante a ação
todos os ambientes internos e externos da unidade foram aspergidos.
Acompanhando a iniciativa, o 1º
Tenente Souza Pinheiro, do Centro
Experimental Aramar, contou que,
além da desinfecção da unidade,
foram observadas instruções teóricas
sobre os procedimentos para evitar a
proliferação do Covid-19 “O intuito
é salvaguardar as pessoas que são
o bem maior de toda instituição e
contribuir com as iniciativas realizadas em Iperó no enfrentamento
do Covid-19”, destacou o tenente.
“Por ser um lugar de grande circulação e uma das unidades com
maior movimento na cidade, a ação
realizada em parceria com a Marinha
é muito significativa e garante maior
proteção aos usuários e funcionários

dengue registrados no bairro.
O superintendente da Unidade de
Negócio Médio Tietê da Sabesp,
Maurício Tápia, fala da importância
de assegurar condições de higiene
pessoal e limpeza da casa, nesse
momento de enfrentamento ao
coronavírus. “Um dos melhores
investimentos feito para a saúde,
proteção e conforto dessas famílias, é a doação para Instalação da
caixa d’água nos imóveis, pois ela
garante o abastecimento na residência quando a Sabesp é obrigada
a interromper o fornecimento de
água para manutenção. A reserva da água, são imprescindíveis,
uma vez que o consumo tende a
aumentar quando ficamos mais
tempo em casa”, disse Maurício.
Para o prefeito a entrega de caixas
d’água é mais um investimento
que é fruto da parceria com a concessionária “Sabemos que muitas
famílias ainda não contam com
caixa d’água e essa açãotem como
objetivo minimizar essa situação. É
mais um investimento da Sabesp
na cidade para que tenhamos
melhoria na área de saneamento.
Por mais simples que possa parecer
essa iniciativa contribuição com a
diminuição de doenças como a dengue, chikungunya e outros vetores,

representa melhoria das condições
sanitárias, aumenta a qualidade de vida
dos moradores e também contribui para
reduzir as moradias que ainda não tem
reserva de abastecimento de água”.
Rosângela Maria de Oliveira, moradora do bairro e beneficiada com
a entrega, achou a doação uma
ótima iniciativa “O programa ajuda
as pessoas que possuem dificuldade
para comprar e que necessitam da
caixa d’água. Estou agradecida”.
“Continuaremos realizando o cadastramento para que novos moradores
possam ser contemplados. Só vale
lembrar que a ação é realizada em
parceria com a Sabesp que atende
diversos municípios no estado de
São Paulo, por isso, o programa
acontecerá em etapas considerando
as possibilidades da concessionária. Então, os cadastros que forem
realizados irão gerar uma lista para
que novas famílias possam ser beneficiadas nas próximas fases que
forem surgindo”, explicou o secretário de Assistência e Desenvolvimento
Social, Fábio Augusto de Campos.
Além do secretário, acompanharam a entrega das caixas d’água, o
encarregado local da Sabesp, Luiz
Carlos de Oliveira Rosa e o gerente da divisão da Sabesp de Botucatu, Sandro Henrique Ramos.■

da UBS. Nossa intenção é que o
procedimento possa ser estendido para as demais unidades
de saúde, conforme disponibilidade das equipes da Marinha
do Brasil. Continuamos atentos
e buscando ações para conter a
transmissão do coronavírus em
nosso município. Agradeço em
nome da prefeitura , das equipes
de saúde e dos usuários por mais
essa parceria. Toda ajuda é sempre
bem vinda!”, concluiu o secretário de Saúde, Eli Telles Junior.
Mostra dos acervos
Complementando a ação de
higienização, a Marinha do Brasil
também realizou uma demonstração dos acervos de equipamentos
voltados ao atendimento de
eventuais emergências de natureza NBQR (Nuclear, Biológica,
Química ou Radiológica). As peças
do acervo contavam com detectores químicos e radiológicos,
roupas de proteção de uso dos
militares no Centro Experimental
Aramar e robôs utilizados na
desativação de artefato explosivo
ou na coleta e manipulação de
material radiológico ou químico. ■
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