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ATOS OFICIAIS
ATO DO PRESIDENTE N.º 005/2020.

b) distanciamento mínimo de 2 metros entre as
pessoas;

O Presidente da Câmara Municipal de Iperó, no uso de suas atribuições legais e re- c) uso de máscara facial;
gimentais, em especial em observância
ao artigo 26, I, alínea “a” do Regimento d) Todas as recomendações de higienização do
Interno desta Casa de Leis faz saber que: Ministério da Saúde.
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);

Artigo 2.º - Ficam revogados os Atos do Presidente nº 001/2020 e 002/2020.
Artigo 3.º - Este ATO entrará em vigor na data
de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antonio Vieira”
em 29 de maio de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Publicado e registrado nesta secretaria
em 29 de maio de 2020.

PORTARIA DO PODER
Considerando a necessidade de estabelecer
LEGISLATIVO MUNICIPAL
procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e propagação do Coronavírus Portaria Nº 034/20 - Conceder férias a funcioná(COVID-19), no âmbito da Câmara Munici- ria Jaqueline Leandro da Mota
pal de Iperó;
Medeiros Vieira, RG: 42.894.980-0 (Assistente
Administrativo I), referência “E-2”, no
RESOLVE:
período de 04/06/2020 à 03/07/2020.
Artigo 1.º - Serão adotadas as seguintes Portaria n.º 034/2020 - Publicada e registrada
medidas como forma de enfrentamento ao nesta secretaria em 28 de maio de
novo Coronavírus (COVID-19) a partir do dia 2020.
01/06/2020.
I – O expediente na Câmara Municipal
Luis Fernando Paula Leite
de Iperó será reestabelecido ao seu hoPresidente
rário normal de funcionamento iniciando-se às 8h, sendo encerrado às 17h;
II – O atendimento presencial à população
no prédio da Câmara por servidores e/ou
Vereadores será reestabelecido desde que
obedecidas as normas sanitárias, como distanciamento mínimo de 2 metros, uso de
máscara facial e controle no número de pessoas.
III – As viagens de servidores e Vereadores a
serviço da Câmara Municipal de Iperó poderão ser autorizadas, a critério da administração, desde que se obedeça a lotação máxima no veículo de duas pessoas, sem contar
o condutor;
IV – Poderão ser dispensados os servidores
portadores de doenças crônicas, mediante
apresentação de carta com recomendação
médica;
V – A entrada nas Sessões será permitida aos
vereadores, profissionais da imprensa, funcionários e público em geral, desde que as normas sanitárias sejam respeitadas, tais como:
a) capacidade de público não superior a
40% da capacidade total da sala de sessões;
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Governo do Estado destina novo ônibus Confira a situação das
cidades da região de
escolar ao município
Iperó em torno do novo
coronavírus
Iperó recebeu no último dia 21, um novo veículo
escolar enviado através do
Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Educação. O
município faz parte da lista
de distribuição de 168 ônibus para beneficiar estudantes da rede pública paulista
de ensino de 168 cidades.
O ônibus tem capacidade

para 44 crianças e 30 adultos, e
conta com dispositivo de acessibilidade, do tipo poltrona móvel,
para embarque e desembarque
de estudante com deficiência ou
com mobilidade reduzida. Além
disso, o veículo é movido a diesel e
possue condição de operação com
biodiesel, conforme diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional
de Produção e Uso do BioDiesel. O
comprimento total máximo é de 9

metros, a largura de 2,6 metros e
a altura de 3,5 metros e capacidade para suportar até 3 mil quilos.
“O novo ônibus escolar recebido
reforça nossa frota de transporte, possibilitando maior flexibilidade. Após o
controle da situação da pandemia, nossas crianças terão um novo ônibus para
retornar às aulas com conforto e segurança” comenta o prefeito municipal.
O valor unitário de cada ônibus investido é R$ 226.550,00.■

Como forma de precaução e
alerta, a Prefeitura de Iperó preparou
uma tabela com os casos confirmados
de coronavírus nas cidades da região
de Iperó, caracterizada como RMS Região Metropolitana de Sorocaba.
O município de Iperó se encontra na 19º posição, com 16 casos
confirmados. É importante que os
munícipes continuem tomando os
cuidados necessários e permaneçam
o máximo possível dentro de casa
para que a cidade consiga manter
números baixos.
A recomendação é que os iperoen-

ses saiam apenas para o necessário, e se houver necessidade de
ir até cidades vizinhas, prestem
atenção nas ações de prevenção
- utilize máscara de proteção,
higienize sempre as mãos com
álcool em gel, se mantenha longe
de outras pessoas e, ao retornar
para casa, coloque roupas e demais itens para lavar e higienize
as mãos, se possível, tome banho.
Para combater o vírus, cada cidadão precisa fazer a sua parte. Proteja você e toda a cidade de Iperó
nessa batalha. Fique em casa!■

PARCERIA

Processo de higienização segue em
andamento 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.
É a décima 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
quinta-feira (28), 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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Prefeitura segue com
barreira sanitária
A Prefeitura de Iperó deu
continuidade nesta sexta-feira (29)
na barreira sanitária, que é mais
uma ação em combate ao Covid-19.
As equipes estão nas principais
entradas da cidade aferindo temperaturas e orientando os cidadãos
sobre as regras de isolamento social.
Conforme planejado, a ação deve
acontecer em finais de semana e,
se necessário, em dias de semana.
Além dos pontos fixos, a Prefeitura distribui, conforme logística

e necessidade, equipes móveis
pelo município que além do
aferimento da temperatura dos
iperoenses, verificam se todos
estão devidamente protegidos
de máscara e demais orientações.
Continuamos pedindo a
compreensão de todos os iperoenses para que fiquem em
casa, saiam apenas para o necessário. Respeite os profissionais que estão nas ruas para
proteger Iperó contra o vírus. ■

