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ATOS OFICIAIS
PORTARIA N.º 041/2020
O PRESIDENTE DA C MARA MUNICIPAL DE
IPERÓ NO USO DE SUAS TRIBUIÇÕES LEGAIS
E REGIMENTAIS RESOLVE:
Artigo 1.º- Ficam revogadas as Portarias nº
37 e 38, ambas de 2020, que concederam
a gratificação de 5% do salário às servidoras Maria Aparecida Alves de Almeida e Taís
de Fátima Moisés, por conta da proibição da
Lei Complementar nº 173/2020, Art. 8º, IX,
de se utilizar o período compreendido entre
a vigência da lei (28/05/2020) e 31/12/2021,
como período aquisitivo de anuênio, triênio e
quinquênio.
Artigo 2.º- O setor de RH deverá descontar o
valor de 5% na remuneração seguinte, a fim
de ressarcir os cofres públicos pelo pagamento indevido.
Artigo 3.º - Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala das sessões “Grácio Antonio
Vieira”, em 26 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO PAULA LEITE
Presidente da Câmara Municipal
de Iperó
Publicado e registrado nesta secretaria
em 26 de junho de 2020.

PORTARIA
DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 044/20 – 1.º- Concede férias a funcionária Tais de Fátima Moisés, RG: 41.364.3815 (Escriturário), referência “E-2”, no período de
13/07/2020 a 11/08/2020.
Portarias n.º 044/2020 - Publicada e registrada
nesta secretaria em 08 de julho de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
PORTARIA DA MESA DIRETORA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPERÓ
Portaria Nº 005/20 - Conceder, nos termos do
artigo 96 e seguintes do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Iperó, Lei n.º
19/1992, à funcionária Jaqueline Leandro da
Mota Medeiros Vieira, RG: 42.894.980-0 (Assistente Administrativo I), referência “E-2”, 90 (noventa) dias, em gozo, de licença-prêmio, referente ao quinquênio do período de 07/10/2013 a
06/10/2018, considerando como termo inicial a
data de 06/07/2020 termo final 03/10/2020.
Portarias n.º 005/2020 - Publicadas e registradas
nesta secretaria em 03 de julho de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Benildo Santos Ribeiro
Vice-Presidente
Edvani de Fátima Azevedo
1.ª Secretário
Alysson Alessandro de Barros
2.º Secretário
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SAÚDE

Iperó recebe aparelho respirador do
Governo do Estado
Agora Iperó passa a contar com 4 respiradores
Na manhã de hoje (10), a
Prefeitura de Iperó recebeu
do Governo do Estado de São
Paulo, um novo respirador. Com
valor de R$ 97 mil, o equipamento irá atender pacientes
que necessitem aguardar no
Pronto Atendimento a liberação
de vagas para tratamentos e
acompanhamentos de maior
complexidade.
O pleito do município pelo equipamento ao Estado se deu com a
liberação em 8 de julho e a entrega nesta sexta-feira, 10 de julho.
De acordo com a Secretária de
Saúde, Joyce Simão, o Pronto
Atendimento já possuía três res-

piradores em funcionamento, que
estão servindo para o atendimento
de munícipes que dão entrada no
serviço com quadro clínico que
exige maior atenção. “Com apoio
da nossa equipe de vigilância epidemiológica conseguimos demonstrar
ao Estado a importância da liberação de mais esse equipamento.
Temos agora 4 respiradores que
dão suporte para pacientes que
precisem aguardar transferências.
Sem contar que, com esse reforço,
as equipes de saúde podem prestar
atendimento com maior segurança
até que as vagas solicitadas sejam
liberadas pela Central de Regulação
e Oferta dos Serviços de Saúde

(CROSS)”.
“Agradecemos o Governo do Estado de São Paulo, em especial o
governador João Dória e seu vice-governador Rodrigo Garcia, por
atender prontamente o pedido da
municipalidade. A vinda do novo
respirador irá otimizar e ampliar
o tratamento dos pacientes em
transferência durante a pandemia”
destaca o prefeito municipal.
É importante frisar que caso o munícipe apresente algum sintomas
do novo coronavírus, a Secretaria
de Saúde recomenda que procure
o Pronto Atendimento ou uma
Unidade Básica de Saúde o mais
rápido possível. ■

INFRAESTRUTURA
FLEXIBILIZAÇÃO
INFRAESTRUTURA

Iperó retorna para fase
laranja
O Governo do Estado de São
Paulo divulgou nesta sexta-feira (10),
a nova classificação de etapas de
flexibilização. Todas as cidades do
Departamento Regional de Saúde
(DRS) de Sorocaba, que estava na fase
vermelha (a mais restritiva), poderão
adotar medidas da fase laranja a
partir de segunda-feira (13).
Nesta fase (a segunda menos res-

tritiva), podem funcionar alguns
comércios fora os essenciais com
regras, como capacidade limitada
e adoção dos protocolos padrão
de higiene.
Na próxima segunda-feira (13), a
Prefeitura vai divulgar um novo
decreto com todas as informações
necessárias. Acompanhe nossas
páginas oficiais. ■
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Mutirão casa a casa continua

Ação está sendo realizada nesta quinta e sábado
A Prefeitura de Iperó deu
continuidade nesta quinta-feira
(09) ao mutirão “casa a casa”,
ação que pretende percorrer todos os bairros da cidade levando
informação para a população e
coletando dados mais detalhados sobre a situação da pandemia em cada área específica do
município.
As equipes passaram hoje nos
bairros Jardim Santa Cruz, Joseli, Orquídeas e Sartorelli e no
sábado (11) devem percorre
o bairro Jardim Monções, em
George Oetterer. Desde o início
do mutirão a escolha dos locais
foi definida através da Vigilância
Epidemiológica, que considerou

o aumento do número de casos
confirmados, os índices de casos, o
fluxo de pessoas em circulação e a
conscientização da população sobre
o distanciamento social.
Até o final desta semana o mutirão
pretende concluir todos os bairros
da cidade e analisar a necessidade
de intensificação do trabalho em
bairros específicos que possuem
aumento de índices de casos confirmados. Aos imóveis fechados
que não receberam as equipes nos
horários dos mutirões, a Prefeitura
orienta que os moradores façam
contato telefônico no número
3266-1201 - ramal 07 ou através
do e-mail ve.ipero@gmail.com, informando endereço completo para

agendamento de nova visita.
“O mutirão casa a casa tem sido
extremamente importante, muitos munícipes que apresentaram
sintomas aos agentes de saúde na
ação ainda não haviam procurado
uma Unidade de Saúde. Portanto,
a busca ativa e a informação casa
a casa contribui na prevenção e na
proteção de Iperó contra o vírus.
Agradeço a todos os servidores envolvidos que estão dispostos a lutar
conosco para salvar vidas” destaca
o prefeito municipal.
Faça a sua parte e respeite o esforço
dos profissionais que estão nas ruas.
Fique em casa, saia apenas para
o necessário, sempre utilizando
máscara!■
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Processo percorre
novamente todo o
município

Nesta semana, Estação Ferroviária
também recebeu a equipe de
limpeza
A Prefeitura de Iperó, em
parceria com a Sabesp, segue com o
serviço de higienização de vias públicas e locais de grande circulação. É
a décima sexta 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.
Nesta semana, a equipe de limpeza
também percorreu a Estação Ferroviária, devido ao grande fluxo de
pessoas que passam pelo local. A

higienização iniciou hoje, quinta
(09), e os serviços devem encerrar
até amanhã sexta-feira (10), no fim
da tarde. Conforme realizado em
todas as semanas desde o início da
ação no fim de março, o Centro, Bacaetava e George Oetterer recebem
as equipes que higienizam vias públicas e pontos de maior circulação.
A ação é mais uma medida em combate ao Covid-19. Faça sua parte,
saia de casa apenas para o necessário, sempre utilizando máscara. ■

