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AUDIÊNCIA PÚBLICA - SAÚDE
1o Quadrimestre de 2020
A Prefeitura Municipal de Iperó, através
da Secretaria de Saúde, informa que a
transmissão ao vivo da 2a Audiência
Pública de 2020 referente ao 1o Quadrimestre de 2020 que seria realizada
no dia 21 de Maio de 2020 (quinta-feira) foi ADIADA por questões técnicas.
Portanto, a transmissão acontecerá no
dia 28 de Maio de 2020, às 09h, no
Canal Oficial da Prefeitura de Iperó no
Youtube youtube.com/prefeituradeipero.
Iperó, 20 de Maio de 2020.
ELI TELES JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2019
A Prefeitura de Iperó, por meio do Departamento de Recursos Humanos e da
Secretaria de Saúde, comunica a convocação para o provimento de cargo
em caráter efetivo.
A chamada seguirá a ordem dos candidatos classificados nos termos do Edital
de Concurso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz
DATA: 27.05.2020
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEMClassificado de nº 28º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar
cópia acompanhada dos originais da
Carteira de Identidade (RG) e Diploma
ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar no momento
da atribuição;
2- A escolha por procuração será feita mediante entrega do respectivo
instrumento de mandato com firma
reconhecida acompanhado de cópias
reprográficas do documento de identidade do procurador e do candidato
que ficarão retidas;
3- Os candidatos chamados que ultrapassarem o número de vagas somente
escolherão em caso do não comparecimento ou desistência dos candidatos
melhores classificados.
Mais informações podem ser obtidas
diretamente no Departamento de Recursos Humanos.
Iperó, 21 de maio de 2020.
Departamento de Recursos Humanos
Secretaria de Saúde
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ATO DO PRESIDENTE N.º 004/2020.
O Presidente da Câmara Municipal de Iperó, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, em
especial em observância ao artigo 26, I, alínea
“e” do Regimento Interno desta Casa de Leis,
faz saber que:
Considerando a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão da Infecção Humana pelo
no Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria n.º188/GM/MS, de 04
de fevereiro de 2020, que Declara Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em razão da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19);
Considerando, que no dia 11 de março de 2020,
a Organização Mundial da Saúde declarou como
pandemia a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Edição do Decreto n.º1.994, de 27
de março de 2020 que “Decreta Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Iperó”;
Considerando a redução do expediente, com a
manutenção dos serviços essenciais (protocolo,
encaminhamento, atendimento online – e-mail
/WhatsApp);
Considerando a necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus (COVID-19),
no âmbito da Câmara Municipal de Iperó;
Considerando o Artigo 21, IV, “c” do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Iperó dispõe ser competência do Presidente zelar pelos prazos do Processo Legislativo;
RESOLVE:
Artigo 1.º - Fica prorrogado em 45 (quarenta e
cinco) dias suspensão de prazos de que se trata
o ato do presidente 003/2020 em seu artigo 1°.
Artigo 2.º - As demais disposições o ato do presidente 003/2020 permanecem inalteradas.
Artigo 3.º - Este Ato entrará em vigor na data de
sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira” em 08
de maio de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Publicado e registrado nesta secretaria em 08
de maio de 2020.
AUDIÊNCIA PÚBLICA ON LINE
A Prefeitura de Iperó, através da Secretaria de
Administração e Finanças, comunica a realização no próximo dia 29 de Maio, (sexta- feira),
a partir das 10h00min, da AUDIÊNCIA PÚBLICA
excepcionalmente a ser realizada via internet,
tendo em vista as medidas de afastamento social
implantadas por conta da pandemia do novo coronavírus – COVID 19 - para apresentação dos
Relatórios de Gestão Fiscal, referente ao 1o Quadrimestre de 2020, conforme dispõe o Parágrafo
4o do Art. 9o da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Informamos que para o acompanhamento da
referida Audiência deverá ser realizado o acesso
no canal oficial do Youtube da Prefeitura de Ipero, ( youtube.com/prefeituradeipero ) , no dia e
horário acima mencionado.
Iperó, 22 de Maio de 2020
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 2.013, DE 20 DE MAIO DE 2020. § 4º. Não será solicitada a parada de
veículos oficiais do Poder Público em
“Dispõe sobre a instalação de pontos de fis- serviço e de ambulâncias transportancalização sanitária para evitar a propagação do pacientes e profissionais de saúde.
de infecção viral e preservar a saúde da popu- Art. 4º. O descumprimento das medilação como medida de enfrentamento a pan- das estipuladas neste decreto acarredemia COVID-19, e dá outras providências”. tará a responsabilização civil, adminisVANDERLEI POLIZELI, Prefeito do Município trativa e penal cabível, conforme § 4º,
de Iperó, Estado de São Paulo, no uso de suas do artigo 3º, da Lei Federal nº 13.979,
06 de fevereiro de 2020, podendo ser
atribuições legais;
Considerando a grave crise internacional, solicitado o auxílio de força policial
enfrentada pelo país, em razão da pandemia nos casos de recusa ou desobediêndecorrente do vírus denominado Covid-19, cia.
confirmada pela Organização Mundial da Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor
Saúde (OMS), obrigando as autoridades a to- na data de sua publicação, revogadas
marem frente na adoção de medidas para a às disposições em contrário.
proteção da população;
Considerando a edição do Decreto Estadual
nº 64.881, de 22 de março de 2020, alterado PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 20 DE MAIO DE 2.020.
pelo Decreto Estadual nº 64.920, de 06 de
abril de 2020 e pelo Decreto nº 64.946, de
VANDERLEI POLIZELI
17 de abril de 2020, que decreta quarentena
Prefeito Municipal
no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, e dá
providências complementares;
Publicado nesta Secretaria, em
Considerando o disposto na alínea a do inci20 de maio de 2020.
so III do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2.020 que “Dispõe sobre as
JOYCE HELEN SIMÃO
medidas para enfrentamento da emergência
Secretária de Governo
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019”;
Considerando o previsto no inciso I do art. 30
da Constituição Federal;
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 2020;
Considerando que diante da decretação de
feriado municipal na cidade de São Paulo,
bem como, a iminente antecipação do feriado estadual do dia da revolução constitucionalista para o dia 25 de maio do ano corrente, o que pode aumentar o fluxo de turistas
no Município;
DECRETA
Art. 1º. Fica permitida a realização compulsória, em caráter excepcional e temporário, de
rastreamento clínico para reduzir a propagação de infecção viral e preservar a saúde da
população contra a COVID-19.
Art. 2º. Para efetivação do disposto no artigo
1º, poderão ser instalados pontos de fiscalização sanitária nas vias e rodovias de acesso
ao Município.
Art. 3º. Os agentes públicos identificados poderão solicitar a parada de veículos e exigir
que os motoristas e passageiros realizem o
rastreamento clínico, incluindo aferição de
temperatura corporal.
§ 1º. A pessoa cujo rastreamento clínico identifique suspeita de infecção pela COVID-19
será orientada e encaminhada para unidade
de atendimento específica, para ser assistida
e evitar a possível propagação da doença.
§ 2º. O protocolo de realização do rastreamento clínico nas barreiras sanitárias e o direcionamento de pessoas com suspeitas de
infecção serão definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
§ 3º. A Guarda Civil Municipal prestará o
apoio necessário à execução do rastreamento clínico de que trata este Decreto, podendo
solicitar apoio da Polícia Militar do Estado de
São Paulo.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
IPERÓ, 20 DE MAIO DE 2020
Em atendimento aos dispositivos legais pertinentes
fica designada a equipe de Vigilância Sanitária Municipal com a finalidade de promover ações que visem à
proteção, promoção e preservação da saúde, no que
se refere às atividades de interesse à saúde e meio ambiente, nele incluído o do trabalho.

BRUNO CORREA		
DIRETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ELI TELES JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE IPERÓ
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COMBATE AO COVID-19

Prefeitura inicia barreira sanitária nas
principais entradas da cidade
A Prefeitura de Iperó
deu início nesta quinta-feira
(21) em mais uma ação de
combate ao Covid-19 na
cidade. A barreira sanitária
foi instalada nas principais
entradas da cidade e pretende aferir temperatura,
orientar e usar força policial,
se necessário, em torno das
regras de isolamento social.
A ação deve acontecer em

todos os próximos finais de semana
e dias de semana, se caso houver
a necessidade. A Prefeitura pede a
compreensão de todos os iperoenses para que fiquem em casa, saiam
apenas para o necessário devidamente protegidos com máscara.
Caso o munícipe saia sem necessidade, o congestionamento será
maior, causando transtornos aos motoristas e funcionários empenhados
na fiscalização. Faça a sua parte! ■

PREFEITURA
E SABESP
INFRAESTRUTURA
INFRAESTRUTURA

Pia comunitária é
instalada para auxiliar
a higienização dos
munícipes
A higienização das mãos é
uma das formas de proteger a sua
saúde e de sua família da contaminação do Covid-19, como também
de diversas outras doenças. Pensando nisso, a Prefeitura de Iperó, em
parceria com a Sabesp, instalou no
município uma pia comunitária, feita
com um tonel de metal, uma torneira
e um suporte para sabão líquido.
A instalação da pia foi feita na área
central da cidade, especificamente
na Avenida Vereador Doutor José
Marques Penteado, já que segundo
uma análise feita pela Prefeitura em
conjunto com a Sabesp o ponto é
o local da cidade que recebe maior
fluxo de pessoas. “A ação é mais uma

medida em prevenção ao coronavírus. Estamos buscando promover conscientização e proteção aos
munícipes, que além do uso da
máscara, devem realizar a higienização das mãos frequentemente.” destaca o prefeito municipal.
Os colaboradores da Sabesp
serão os responsáveis por repor o
sabão e cuidar da estrutura. Vale
ressaltar que a medida é uma
forma de auxiliar os iperoenses
que necessitam sair de casa para
serviços essenciais e as pessoas
em situação de rua. Portanto,
não dispensa o distanciamento
social, saia apenas para o necessário, evite aglomerações! ■

PARCERIA

Prefeitura intensifica processo de
higienização por toda a cidade
A Prefeitura de de
Iperó, em parceria com a
Sabesp, segue com o serviço de higienização de vias
públicas e locais de grande
circulação. Nesta semana,
nona semana consecutiva
que a ação passa pela cidade, o serviço foi intensificado, sendo realizado durante
três dias com maior número de locais higienizados.

A equipe percorreu o Centro,
Bacaetava e George Oetterer na última quarta-feira (20), quinta-feira
(21) e sexta-feira (22), 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.
A pulverização é realizada com
uma solução de água e hipoclorito de
sódio, que neutraliza a ação do vírus.
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.■

INFRAESTRUTURA
TODOS
CONTRA A DENGEU
INFRAESTRUTURA

Toneladas de pneus são
são recolhidos
A Prefeitura Municipal, em
parceria com a Secretaria da Saúde,
Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Transportes, promoveu uma
ação na última quarta-feira (20) em
todas as borracharias do município,
de recolhimento de pneus sem utilidade e em algumas residências de
munícipes. Com o objetivo de dar
um destino correto e sustentável a
esses pneus e eliminar criadouros

do mosquito da Dengue, foram
recolhidos 4 toneladas de pneus.
Vale ressaltar a importância
de limpar o quintal e não deixar água parada em nenhum
recipiente. Se você tem em casa
ou conhece alguma borracharia
que precisa desfazer de pneus,
entre em contato com a SERAT
pelo tel: 3266-3694 para saber
mais. ■

