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EM RAZÃO DO
FERIADO,
PREFEITURA
FORNECEU
REFEIÇÕES EM
DOBRO NA
QUARTA-FEIRA
PÁGINA 04

PREVENÇÃO

Barreira Sanitária
continua nas principais
entradas da cidade
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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 040/20 - Conceder férias a funcionária Jessica Elias Rolim, RG: 48.605.0749 (Assessor Parlamentar) referência “D”,
no período de 17/06/2020 à 26/06/2020,
sendo 1/3 (um terço) convertido em abono
pecuniário.
Portarias n.º 040/2020 - Publicada e registrada nesta secretaria em 10 de junho de
2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
DECRETO Nº 2.020, DE 10
DE JUNHO DE 2.020.
“Dispõe sobre a recomendação de manutenção da suspensão até 30 de junho de
2.020 de cerimônias, celebrações, missas ou
cultos religiosos e sobre o funcionamento
de igrejas, templos e centros de atividades
religiosas, durante o período de prevenção
e enfrentamento da pandemia causada pelo
Covid-19 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 Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2.020 que dispõe sobre medidas para enfrentamento da
pandemia Covid19;
Considerando o disposto no inciso XXXIX
do art. 3º do Decreto Federal nº 10.282, de
20 de março de 2.020 (e suas posteriores
alterações) que considerou essenciais as
atividades religiosas de qualquer natureza,
obedecidas as determinações do Ministério
da Saúde;
Considerando o Decreto Municipal nº 1.994,
de 27 de março de 2.020 que reconheceu o
estado de calamidade pública decorrente da
pandemia Covid19;
Considerando que o Município de Iperó integra a região da Departamento Regional de
Saúde XVI - Sorocaba, que foi classificado
na Fase 2 - Controle (fase de atenção com
eventuais liberações) pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme
Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio
de 2020;
Considerando as análises e apontamentos
técnicos dos membros do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19, da
Secretaria de Saúde, da Vigilância Epidemiológica, da Divisão de Fiscalização e da
Secretaria de Obras;
Considerando as recomendações do Ministério Público e do Governo de São Paulo (https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
quarentena/);
DECRETA
Art. 1º. No âmbito do Município de Iperó,
fica RECOMENDADA a suspensão até 30 de
junho de 2.020 de cerimônias, celebrações,
missas ou cultos religiosos.
Art. 2º. As igrejas, templos e centros religiosos deverão priorizar a realização pela
internet de atividades que possam gerar a

aglomeração de pessoas, sem prejuízo do temperatura superior a 37,7ºC) não parrecebimento de fiéis para orações e orienta- ticipem das atividades e sejam orientados
ção religiosa em formato individual, seguin- a procurar a unidade de saúde mais próxido regras sanitárias e de distanciamento ma com a maior brevidade possível;
social para mitigar a circulação do vírus do XI - manter os ambientes do imóvel areCovid-19.
jados, com todas as janelas e portas aberArt. 3º. Os responsáveis de igrejas, templos tas, sendo vedado o uso de ar-condicioe centros religiosos que entendam possível o nado;
funcionamento deverão considerar os riscos XII - evitar o consumo ou compartilhade disseminação da pandemia causada pelo mento de alimentos e, nos cultos ou riCovid-19 e poderão promover a abertura, tuais em que houver o compartilhamento
desde que, tenham condições de garantir o de alimentos ou bebidas, estes devem
cumprimento das seguintes recomendações: ocorrer de forma que não haja contaI - funcionar com lotação máxima de 30% minação dos produtos, de preferência,
(trinta por cento) da capacidade da igreja, distribuídos de forma individualizada, se
templo ou centro religioso, conforme visto- possível;
ria realizada pela Secretaria de Obras e Divi- XIII - não haja compartilhamento intersão de Fiscalização;
pessoal de objetos;
II - realizar atividades presenciais com dura- XIV - seja desestimulado contato físico e
ção máxima de 60 (sessenta) minutos, com outras atitudes que favoreçam a transmisintervalos não inferiores a 24 (vinte e quatro) são do Covi-19.
horas e limitados a 3 (três) vezes na semana; XV - encaminhar via e-mail semanalmente
III - realizar a higienização completa dos à Divisão de Fiscalização contendo númeambientes e superfícies com circulação de ro de participantes e eventuais registros
pessoas, antes e após cada utilização, com de participantes que apresentem sintoálcool 70% (setenta por cento) e/ou água mas, estado febril ou outra situação que
sanitária, intensificando a limpeza de áreas, deva ser informada a Vigilância Epidemiosempre que possível, sob fricção de super- lógica para eventual adoção de providênfícies expostas, como maçanetas, bancos, cias ou novas recomendações;
cadeiras, mesas, altares, microfones, tecla- XVI - orientar os participantes no início
do, mouse, materiais de escritório, balcões, de cada atividade sobre os riscos de concorrimãos, interruptores, banheiros, lavató- taminação e as formas de prevenção da
rios, pisos, e outras áreas ou equipamentos pandemia Covid-19 e contribuir com a
de uso, acesso ou toque comum;
divulgação de informações sobre o vírus e
IV - desestimular que pessoas integrantes recomendações das autoridades municidos grupos de risco para o Covid-19, com pais de saúde;
idade acima de 60 (sessenta) anos, hiper- XVII - afixar cartazes informativos e edutensos, diabéticos, gestantes, imunodepri- cativos para prevenção da disseminação
midos ou portadores de doenças crônicas, do Covid-19.
frequentem o local neste período;
Art. 4º. Durante o período em que estiV - os assentos deverão ser disponibilizados veram abertos os estabelecimentos desde forma alternada entre as fileiras de ban- critos no artigo 1º, deverão cumprir as
cos/cadeiras, com distanciamento mínimo seguintes obrigações:
de 2 (dois) metros entre cada ocupante, I - os atendimentos individuais deverão
devendo estar bloqueados de forma física ser realizados por meio de horário agenaqueles que não puderem ser ocupados;
dado, mantendo-se todas orientações do
VI - assegurar que todas as pessoas, fre- artigo 3º, em especial, o distanciamento
quentadores, associados, voluntários, mem- entre as pessoas, devendo haver marcabros e funcionários, ao adentrarem ao tem- ções em piso ou outra forma de restrição
plo ou igreja, estejam utilizando máscara de do espaço para evitar aglomerações;
proteção facial e higienizem as mãos com II - disponibilizar para uso das pessoas
água e sabão e/ou álcool gel a 70% (setenta que vierem a ser atendidas álcool em gel
por cento), preferencialmente, com a afixa- a 70% (setenta por cento);
ção de dispensadores e tapetes sanitizantes, III - todos os fiéis e colaboradores develocalizados na porta de acesso da igreja, rão usar máscaras faciais durante todo o
templo ou centro religioso e demais locais período em que estiverem no interior da
com circulação de pessoas;
igreja, templo ou centro religioso, indeVII - realizar controle de acesso com a elabo- pendentemente de estarem em contato
ração de lista de presença de participantes direto com o público;
por dia de atividade e, preferencialmente, IV - atividades ritualísticas devem ser
com portas de entrada e saída diversas;
adaptadas para que sigam as recomendaVIII - realizar triagem de pessoas, frequen- ções deste decreto e mantenham a segutadores, associados, voluntários, membros e rança entre os envolvidos.
funcionários na entrada do imóvel, quanto à Art. 5º. No caso das igrejas, templos e
presença de sintomas gripais, e, se possível, centros religiosos que optem por realizar a
realizar a aferição de temperatura corporal; gravação e transmissão de missas ou cultos
IX - registrar por meio de fotos ou vídeos religiosos no interior de sua sede, deverão
cada dia de atividade realizada;
ser observadas as seguintes obrigações:
X - assegurar que aqueles que apresentarem I - durante celebração ou gravações devesintomas compatíveis com Covid-19 e/ou rá ser mantida a distância mínima 2 (dois)
não se encontrarem com a temperatura cor- metros entre as pessoas;
poral dentro da normalidade (estado febril II - fica restrita a participação de no má-
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ximo 5 (cinco) pessoas para a gravação e/ou
transmissão de missas ou cultos religiosos online,
quando estes não estiverem sendo realizados de
forma conjunta com a celebração
III - observar todas as recomendações dos artigos
anteriores para garantir o menor risco possível de
transmissão do vírus.
Art. 6º. O funcionamento dos estabelecimentos
citados no artigo 1º está condicionado ao cumprimento das seguintes obrigações, sem prejuízo das
medidas já determinadas nos artigos anteriores:
I - priorizar o afastamento de colaboradores pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas
com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos;
II - priorizar o trabalho remoto para os setores administrativos;
III - adotar medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde no trabalho, necessárias
para evitar a transmissão do Covid-19 no ambiente de trabalho;
IV - os colaboradores que acessarem e saírem da
igreja, do templo ou do centro religioso deverãorealizar a higienização das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel a 70% (setenta por cento);
V - manter todas as áreas administrativas ventiladas e evitar o consumo de alimentos no local;
VI - intensificar a higienização das mãos, principalmente, antes e depois do atendimento de cada
fiel, após uso do banheiro, após entrar em contato com superfícies de uso comum como balcões,
corrimão, instrumentos musicais, etc;
VII - realizar procedimentos que garantam a higienização contínua da igreja, do templo ou do
centro religioso,
VIII - disponibilizar e exigir o uso das máscaras de
proteção facial para os colaboradores para a
realização das atividades;
IX - se algum dos colaboradores apresentar sintomas de Covid-19, buscar orientações médicas e
afastar das atividades e do atendimento ao público, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou
conforme determinação médica, sendo que as autoridades de saúde devem ser imediatamente
informadas desta situação;
X - restringir o número de atividades e sua duração, observadas as singularidades de cada religião.
Art. 7º. As normas gerais fixadas neste decreto são
de observância obrigatória para todos os
estabelecimentos que retomarem suas atividades,
respeitadas as singularidades de cada religião.
Art. 8º. As regras de prevenção ao Covid-19 constantes do decreto municipal nº 2.005, de 14 de
abril de 2.020, respeitadas as singularidades da
atividade, também deverão ser observadas pelas
igrejas, templos e centros religiosos, sem prejuízo
de normas específicas que se demonstrarem necessárias e que sejam recomendadas pelas autoridades de saúde e de fiscalização do Município.
Art. 9º. O funcionamento das igrejas, templos e
centros religiosos ficará condicionado a assinatura
do termo de responsabilidade constante do Anexo I e da expedição de autorização de funcionamento precário pela Secretaria de Obras e Divisão
de Fiscalização na forma do Anexo II.
Art. 10. As autorizações previstas neste decreto
poderão ser revogadas a qualquer tempo diante
do crescimento da taxa de transmissibilidade pelo
Covid-19.
Art. 11. A fiscalização do presente decreto será de
responsabilidade da Divisão de Fiscalização, da
Vigilância Sanitária, da Guarda Civil Municipal e
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de outros servidores que vierem a ser designados para a função.
Art. 12. No caso de infração das determinações estabelecidas neste decreto, o estabelecimento estará sujeito as sanções previstas
no decreto municipal nº 2.005, de 14 de
abril de 2.020.
Art. 13. As despesas decorrentes da execução do presente decreto, correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 14. Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 10 DE JUNHO DE 2.020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 10 de junho de 2020.
JOYCE HELEN SIMÃO
Secretária de Governo
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PARCERIA
INFRAESTRUTURA

Equipe percorre
novamente toda a cidade
com o processo de
higienização
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 segunda 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 de limpeza deve percorrer
até o final desta sexta-feira (12) o
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 Rodo-

viário, 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 ação é mais uma medida
em combate ao Covid-19. Faça
sua parte, saia apenas para o
necessário, sempre utilizando
máscara. ■

SEU
NEGÓCIO DIGITAL
INFRAESTRUTURA

Sebrae promove jornada
de capacitação online
com duração de 5 dias
O Sebrae-SP realizará na próxima semana a jornada “Seu Negócio
Digital” que terá duração de 5 dias,
com o objetivo de oferecer aos donos
de pequenas empresas uma semana
de capacitação prática para ingressar
ou melhorar a atuação no modelo de
vendas online.
Nessa jornada de capacitação,
estarão reunidos grandes players
do mercado digital nacional, para
apresentar ferramentas, técnicas,
práticas e informações que permitam
aos empreendedores implementar
mudanças e melhorias nas vendas
online, com baixo custo e fácil acesso.

Durante a jornada, os participantes também poderão acessar salas
de aulas ao vivo com consultores
do Sebrae-SP para aprender, na
prática, o passo a passo para
iniciar sua entrada nos canais
eletrônicos.
O evento terá início no dia
15/06 e término no dia 19/06.
Toda a programação pode ser
acessada pelo link: https://sebrae.
contatosebraesp.com.br/vendasonline, que também dá acesso
ao processo de inscrição, que
nada mais é do que preencher o
formulário.■
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INFRAESTRUTURACOVID-19
ENFRENTAMENTO
INFRAESTRUTURA

MERENDA

Em razão do feriado, Prefeitura forneceu Prefeitura apresenta
devolutiva sobre
refeições em dobro na quarta-feira
reabertura das igrejas
Com o feriado de
Corpus Christi, desta quinta-feira (11), a Prefeitura de
Iperó mais uma vez decidiu
realizar a distribuição das
refeições em dobro. Além da
fruta em dobro, na data de
ontem (10), as marmitas foram acompanhadas também
de frascos de 500ml de álcool em gel a 70%. Cerca de
3.700 marmitex, 3.700 frutas e 2 mil unidades de álcool
foram fornecidas pelas equipes distribuídas nos 5 pontos
fixos e nos 2 pontos volantes
responsáveis pelo serviço.
Desde que a entrega de
refeições foi iniciada, em
6 de abril, esta é a quarta

vez que o fornecimento acontece
em dobro para garantir que os
alunos possam ter um reforço
nutricional já que durante o feriado o serviço não é realizado e
que a iniciativa funciona, muitas
vezes, como um complemento
para as famílias mais vulneráveis.
“Esse reforço nos dias que antecedem feriados é mais uma forma
que encontramos no combate e
prevenção ao Covid-19. Sabemos
que, muitas famílias, estão enfrentando dificuldades com a pandemia
e essa é uma medida simples que,
na prática, contribui bastante com
as famílias mais vulneráveis. Foi
pensando nisso que também entregamos os frascos de álcool em
gel. Registro aqui o agradecimento

a todas as equipes, servidores e colaboradores que não tem medido
esforços para garantir essas entregas
Esperamos que essa situação possa
ser superada em breve, mas, enquanto a suspensão das aulas continuar
também continuaremos fazendo
nossa parte!”, destacou o prefeito.
Com a suspensão das atividades escolares, a entrega de refeições foi uma
das primeiras medidas da administração municipal para enfrentamento ao
Covid-19 e foi adotada com a finalidade de garantir uma refeição completa
em termos nutricionais, reforçada com
aumento da quantidade para aumento
da imunidade dos alunos e seguindo
o cardápio praticado nas unidades
escolares. Até o momento, mais de
87 mil refeições já foram entregues. ■

PREVENÇÃO

Barreira Sanitária continua nas
principais entradas da cidade
Por conta do feriado
prolongado, a Prefeitura de
Iperó deu início na Barreira
Sanitária na tarde de quarta-feira (10). A ação, que é
mais uma medida em combate ao Covid-19, seguiu
nesta quinta-feira (11) com
as equipes nas principais
entradas da cidade aferindo
temperaturas, fornecendo máscaras de proteção

facial e orientando os cidadãos
sobre a importância do isolamento social sempre que possível.
É a quarta semana consecutiva
que a Prefeitura mobiliza a ação na
cidade que, conforme planejado,
deve acontecer em feriados, 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.
Reforçamos que a medida é mais
uma ação que integra todas as ações
executadas para prevenção e combate
ao vírus. Respeite os profissionais que
estão nas ruas e saia de casa apenas
para o necessário, seguindo todas as
recomendações e, em especial, o uso
da máscara.■

A Prefeitura de Iperó se
reuniu pela terceira vez com os líderes religiosos do município nesta
quarta-feira (10) para apresentar
a devolutiva sobre a solicitação de
uma possível reabertura dos templos
religiosos. Conforme divulgado, a
proposta foi que cada templo apresentasse um plano de reabertura,
que foi analisado pela administração através do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19.
Com os dados registrados pela
Vigilância Epidemiológica, a recomendação dos órgãos de saúde é no
sentido de que as atividades (cerimônias, celebrações, missas e cultos religiosos), permaneçam suspensas até
30 de junho, mas caberá a cada templo religioso a decisão sobre a abertura. As entidades que, considerando
os riscos de disseminação do Covid-19, optarem pelo funcionamento,
deverão garantir o cumprimento
de recomendações de segurança
firmadas em Decreto Municipal.
Caso reabra, o responsável por
cada templo terá também que
assinar um termo de responsabilidade, agendar vistoria prévia com
a Secretaria de Obras e Divisão de
Fiscalização para “Autorização de
Funcionamento Precário” e estar
ciente da revogação a qualquer
tempo diante do crescimento da

taxa de transmissibilidade do Covid-19. Todas as exigências serão
devidamente fiscalizadas através
da Divisão de fiscalização, GCM
e demais servidores designados,
o descumprimento estará sujeito
a multa e fechamento imediato.
Na reunião, a Prefeitura reforçou o pedido de atenção a cada
líder religioso sobre a contribuição
e conscientização em torno da
situação em que o país está vivendo, a responsabilidade é de todos
nós. A decisão tentou conciliar a
demanda trazida pelos líderes,
as recomendações técnicas da
vigilância e a situação verificada
em algumas vistorias realizadas
na manhã de hoje, e assim,
encontrando um meio termo e
buscando alternativas com bom
senso nas ações e segurança para
população, que terá acompanhamento e análise semanalmente,
com observação em todos os
aspectos para manter a recomendação, expedir novas recomendações ou revogar as medidas.
Acesse as informações apresentadas para os líderes religiosos através do link https://
bityli.com/y6JoR. Já para acessar o Decreto com todas as
exigências definidas acesse o
link https://bityli.com/3rwrv ■.
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