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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.032, DE 10
DE AGOSTO DE 2020.
“Dispõe sobre a adoção de medidas complementares e específicas para os setores que tiveram o
atendimento presencial de pessoas
autorizado na forma do decreto
estadual nº 65.110/2020 e dos decretos municipais nº 2.014/2020 e
2.019/2020 e dá outras providências.”
VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições
legais;
Considerando as providências já
adotadas por meio dos Decretos
Municipais nº 1.988, 1.989, 1.990,
1.991, 1.994, 1.997, 2.005, 2.007,
2.013, 2.014, 2.020, 2.023, 2.026
e 2.027/2020, nos quais foram
estabelecidas medidas e ações
preventivas de enfrentamento ao
vírus;
Considerando a resolução da Secretaria de Saúde do Governo do
Estado de São Paulo nº 96, de 29
de junho de 2.020;
Considerando o decreto nº 65.114,
de 07 de agosto de 2020 do Governo do Estado de São Paulo que
prorrogou a quarentena até 23
de agosto com a flexibilização do
isolamento social e retomada de
atividades econômicas em fases escalonadas;
Considerando que o Município de
Iperó integra a região da Departamento Regional de Saúde XVI - Sorocaba, que foi classificado na Fase
3 - Flexibilização (fase controlada,
com maior liberação de atividades)
pelo Governo do Estado de São
Paulo;
DECRETA
Art. 1º. Sem prejuízo das medidas
determinadas pelos Decretos nº
2.014 e 2.019/2020 para a retomada econômica de atividades no
âmbito do Município, em 2 de junho de 2020, ficam estabelecidas
medidas complementares e específicas para os setores que tiveram
funcionamento na forma prevista
no anexo III do decreto estadual nº
65.110/2020.
Art. 2º. As atividades imobiliárias,
comércio em geral, concessionárias
de veículos e escritórios poderão
desenvolver suas atividades em período não superior a 6 (seis) horas
diárias, no horário compreendido
entre 08 e 18 horas de segunda-feira à sábado.
Art. 3º. Bares, Restaurantes e Similares poderão desenvolver suas
atividades com consumo local, somente ao ar livre ou áreas arejadas
e em período não superior a 6 (seis)
horas diárias, observando o limite
de funcionamento até as 17 horas

de segunda-feira à domingo, conforme determinação constante
no Anexo II do Decreto Estadual
nº 65.110/2020.
Art. 4º. Salões de beleza e barbearias poderão desenvolver suas
atividades, em período não superior a 6 (seis) horas diárias.
Art. 5º. Academias, estúdios de
pilates, academias de crossfit,
estúdios de ginastica funcional,
escolas de natação e de ginástica
(exceto as de lutas e ao ar livre)
poderão desenvolver suas atividades em período não superior a 6
(seis) horas diárias.
Art. 6º. Para o funcionamento
os estabelecimentos comerciais
deverão observar as recomendações dos órgãos de fiscalização
e as regras especificas fixadas
neste decreto, as recomendações
gerais estabelecidas no decreto
municipal nº 2.005/2020 e a obrigatoriedade constante do Decreto Municipal nº2.007, de 04 de
maio de 2020.
§1º. Os horários de funcionamento de cada estabelecimento serão
definidos por seus responsáveis,
desde que observado o limite máximo de 6 (seis) horas diárias e as
restrições constantes nos artigos
2º e 3º deste decreto.
§2º. O atendimento presencial pelos estabelecimentos constantes
nos artigos 2º, 3º e 4º deste decreto fica limitado a 40% (quarenta
por cento) de sua capacidade.
§3º. Nos estabelecimentos constantes no artigo 5º o atendimento
presencial fica limitado a 30% (trinta por cento) de sua capacidade.
Art. 7º. No caso de estabelecimentos de Atividades Imobiliárias
deverão ser adotadas as seguintes
medidas:
I - reorganização do espaço físico
para que atenda as regras de capacidade e distanciamento entre
os funcionários e clientes;
II - restrição de visitas, reuniões e
acesso de terceiros ao local, privilegiando a realização de reuniões
virtuais;
III - no caso de casas modelos, as
visitas devem ser realizadas com
agendamento prévio e com uma
pessoa por vez, sem prejuízo das
medidas de proteção e higienização dos funcionários, clientes, do
local e das superfícies de contato
(maçanetas, portas, entre outros);
IV - higienização de veículos,
equipamentos e outros materiais
de trabalho que serão utilizados
por funcionários ou clientes.
Art. 8º. Os Comércios Atacadistas
e Varejistas deverão adotar as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico
para que atenda as regras de ca-

pacidade e distanciamento entre os funcionários e clientes;
II - controle de acesso de clientes, com indicação clara e visível do limite máximo de
pessoas permitida no local;
III - orientação sobre a existência de serviços on-line, por meio de aplicativos e
nas modalidades delivery e drive thru para
atendimento dos clientes;
IV - higienização de veículos, equipamentos e outros materiais de trabalho que serão utilizados por funcionários ou clientes;
V - não realização de promoções e campanhas que possam causar aglomerações de
pessoas no estabelecimento.
Art. 9º. Os Comércios Têxtil, de Confecção e Calçados deverão adotar as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico para
que atenda as regras de capacidade e
distanciamento entre os funcionários e
clientes;
II - controle de acesso de clientes, com indicação clara e visível do limite máximo de
pessoas permitida no local;
III - orientação sobre a existência de serviços on-line, por meio de aplicativos e nas
modalidades delivery e drive thru, preferencialmente utilizando-os para atendimento dos clientes;
IV - higienização de veículos, equipamentos, provadores, peças de vestuário, calçados e outros materiais de trabalho que serão utilizados por funcionários ou clientes;
V - não realização de promoções e campanhas que possam causar aglomerações de
pessoas no estabelecimento;
VI - no caso de comércios de vestuário e
calçadas reduzir ou, se possível, evitar a
prova de produtos no local.
§1º. No caso dos provadores, os responsáveis deverão realizar a higienização dos
provadores e áreas de contato após o uso
de cada cliente.
§2º. Os produtos provados ou devolvidas
deverão ser devidamente higienizados,
sendo que, no caso de peças de roupas
deverão ser passadas com ferro a vapor,
conforme tecido, antes de serem disponibilizadas a outros clientes.
Art. 10. No caso de Concessionárias de
Veículos deverão ser adotadas as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico para
que atenda as regras de capacidade e
distanciamento entre os funcionários e
clientes;
II - controle de acesso de clientes, a fim
de evitar a aglomeração de pessoas, e as
visitas serão preferencialmente agendadas
previamente;
III - orientação sobre os serviços on-line e
aplicativos disponíveis para atendimento
dos clientes, priorizando-os;
IV – fazer a higienização do interior e exterior
dos veículos de test drive a cada uso, e dos
veículos do showroom frequentemente;
V - higienização de veículos, equipamentos e outros materiais de trabalho que serão utilizados por funcionários ou clientes.
Art. 11. No caso de Escritórios deverão ser
observadas as seguintes medidas:

I - reorganização do espaço físico
para que atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os
funcionários e clientes;
II - restrição de visitas, reuniões e
acesso de terceiros ao local, privilegiando a realização de reuniões
virtuais;
III - atendimento individualizado de
clientes;
IV - higienização de veículos, equipamentos e outros materiais de
trabalho que serão utilizados por
funcionários ou clientes.
Art. 12. No caso de Bares, Restaurantes e Similares deverão ser observadas as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico
para que atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os
funcionários e clientes, mantendo
uma distância mínima de 2 (dois)
metros entre as mesas;
II – optar pelo sistema de reservas
antecipadas para evitar aglomerações no local;
III – estabelecimentos com sistema de autosserviço (self service),
deverá disponibilizar funcionário
especifico para servir os clientes,
devidamente paramentado com
máscara, viseira (face shield) e luvas, mantendo sempre o máximo
distanciamento possível;
IV – limitar a 4 (quatro) pessoas por
mesa;
V – realizar atendimento apenas
para pessoas sentadas;
VI – higienização de utensílios,
equipamentos e outros materiais
de trabalho que serão utilizados
por funcionários ou clientes;
VII – disponibilizar temperos e condimentos em saches ou porções individualizadas;
VII - orientação sobre a existência
de serviços on-line, por meio de
aplicativos e nas modalidades delivery e drive thru para atendimento
dos clientes;
IX – disponibilizar talheres descartáveis ou talheres convencionais
devidamente embrulhados de forma individualizada;
X – Adequação para uso de cardápios que não necessitem de manuseio, em formato digital, ou que
possam ser higienizados após o uso
pelo cliente;
XI – intensificar a limpeza e higienização do estabelecimento e de
mesas e cadeiras após cada uso e
troca de clientes.
Art. 13. No caso de estabelecimentos Salões de Beleza e Barbearias
deverão ser adotadas as seguintes
medidas:
I - reorganização do espaço físico
para que atenda as regras de capacidade e distanciamento entre os
funcionários e clientes, respeitando
a distância mínima de 2 (dois) me-
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tros entre as estações de trabalho;
II – atendimento exclusivamente
com agendamento prévio;
III - intensificar a higienização de
móveis, utensílios, equipamentos
e outros materiais de trabalho
que serão utilizados por funcionários ou clientes, e sempre antes e depois de cada uso;
IV – uso obrigatório de luvas, toucas, máscara, óculos de proteção
ou protetor facial, gorro e avental para tratamentos estéticos;
V – aumentar a atenção aos processos de esterilização dos utensílios usados.
Art. 14. No caso de estabelecimentos Academias, estúdios de
pilates, academias de crossfit,
estúdios de ginastica funcional,
escolas de natação e de ginástica
deverão ser adotadas as seguintes medidas:
I - reorganização do espaço físico para que atenda as regras
de capacidade e distanciamento
entre os funcionários e clientes,
respeitando a distância mínima
de 2 (dois) metros entre os equipamentos;
II – atendimento exclusivamente
com agendamento prévio;
III – demarcar no piso o espaço
de exercício de cada cliente nas
áreas de peso livre;
IV – aulas coletivas, atividades e
práticas em grupo estão suspensas;
V – restringir a utilização de áreas
de banho nos vestiários, mantendo apenas os banheiros abertos;
VI – restringir a utilização de bebedouros coletivos, orientando
os clientes e utilizarem suas garrafas de hidratação;
V – obrigatória a utilização de
máscara durante as atividades;
VI – intensificar a higienização de
móveis, utensílios, equipamentos
e outros materiais de trabalho
que serão utilizados por funcionários ou clientes, e sempre antes e depois de cada uso.
Art. 15. Todos os estabelecimentos com funcionamento
autorizados por este decreto observarão as seguintes regras de
prevenção:
I - responsabilizar-se pela organização da entrada, saída e manutenção da distância de, pelo menos, 1,5m (um metro e meio) ou
2m (dois metros) entre os pontos
de atendimento e também entre
clientes nas filas de espera, inclusive, com uso de marcadores no
chão, nas áreas interna e externa
do estabelecimento;
II - disponibilizar solução de álcool em gel 70% para uso dos
clientes e funcionários em pontos estratégicos e de fácil acesso
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para higiene das mãos, utensílios e
equipamentos, principalmente, na
entra e saída dos estabelecimentos
e em pontos de contato manual
frequente;
III - fornecer máscaras, luvas e demais equipamentos de proteção
aos funcionários, colaboradores e
prestadores de serviços como entregadores e repositores;
IV - implementar, se possível, o
rodizio ou turnos de funcionários,
conforme número de empregados;
V - disponibilizar, se possível, horário específico para atendimento
voltado aos idosos, gestantes, deficientes e grupos de risco ou estabelecer protocolos de atendimento
preferencial a fim de reduzir ao
máximo a permanência no estabelecimento;
VI - orientar sobre a existência de
serviços on-line, por meio de aplicativos e nas modalidades delivery
e drive thru para atendimento dos
clientes;
VII - manter máscaras de proteção
disponíveis para fornecimento aos
clientes que estiverem sem a proteção e impedir o acesso ao estabelecimento no caso de recusa de uso
do item obrigatório;
VIII – instalar, se possível, carpete
ou capacho sanitizante/ desinfectante no local de acesso do estabelecimento;
IX - implantar, se possível, protocolo de testagem de temperatura
dos funcionários antes do início
das atividades e acionar os órgãos
de saúde em caso de temperaturas
que registrem mais do que 37’7º C;
X - aferir, se possível, a temperatura dos clientes antes de permitir o
acesso ao estabelecimento e acionar os órgãos de saúde em caso de
temperaturas que registrem mais
do que 37’7º C;
XI - higienizar, com a maior frequência possível, durante o período de funcionamento e quando do
início das atividades, as superfícies
de contato (corrimãos, maçanetas,
portas, assentos, pisos, paredes,
bancadas, equipamentos, provadores, máquinas de cartão magnético, entre outras) como forma de
reduzir o risco de contaminação;
XII - manter os banheiros providos
de água e abastecidos com sabonete líquido e papel toalha para
higienização pessoal e com lixeiras acionadas por pedal e realizar
a higienização, preferencialmente,
a cada uso, durante o período de
funcionamento e quando do início
das atividades;
XIII – fica proibido o consumo de
alimentos em praças de alimentação e nas dependências de estabelecimentos que não possuírem áreas
ao ar livre ou espaços arejados;
XIV - no caso de estabelecimentos com fluxo intenso de pessoas,
disponibilizar funcionário para

controle de acesso de clientes e
higienização com álcool em gel
70% e desinfecção de equipamentos antes de adentrarem a
área interna do estabelecimento;
XV - adotar medidas para evitar
a aglomeração de pessoas nas
áreas interna e externa do estabelecimento;
XVI - garantir a boa ventilação
nos ambientes, mantendo portas
e janelas abertas e, em caso de
ambientes climatizados, realizar a
manutenção dos aparelhos de ar
condicionado, inclusive de filtros
e dutos, observadas as recomendações das autoridades sanitárias;
XVII - afixar na sua área interna
cartazes, banners ou qualquer
outro meio de informação ou ainda avisos sonoros ou audiovisuais,
que demonstrem as medidas adotadas no estabelecimento para o
combate ao Covid-19;
XVIII – em local visível, na entrada
do estabelecimento, afixar comunicação com a informação acerca
da lotação máxima permitida, horário de funcionamento e obrigatoriedade do uso de máscara.
Art. 16. Fica determinado que a
população do Município de Iperó
também observe as normas estabelecidas e recomendadas pelos
órgãos de saúde como forma de
garantir o distanciamento social
e evitar a propagação e contagio
pelo Covid-19, em especial:
I - evitar deslocamento, salvo
quando efetivamente necessário,
evitando, em qualquer hipótese,
a aglomeração de pessoas;
II - observar as determinações do
Poder Público e as orientações
dos estabelecimentos quanto às
normas previstas neste decreto;
III - adotar medidas de higienização com água e sabão ou solução
de álcool em gel a 70% (setenta
por cento);
IV - usar máscara de proteção facial sempre que se fizer necessária
e indispensável a circulação fora
da residência, vias públicas e estabelecimentos comerciais, e realizar a troca periódica da máscara.
Art. 17. Fica determinado a proibição de aglomeração e reunião
de pessoas em espaços públicos
e privados, observando assim
as normas estabelecidas e recomendadas pelos órgãos de saúde
como forma de garantir o distanciamento social e evitar a propagação e contagio pelo Covid-19.
Art. 18. No caso de infração das
determinações estabelecidas neste decreto, o estabelecimento ou
infrator estará sujeito as sanções
previstas no decreto municipal nº
2.005, de 14 de abril de 2.020.
Art. 19. No caso de estabelecimentos comerciais com funcionamento autorizado por este decreto, seus responsáveis deverão

afixar sinalização sobre o uso correto
e obrigatório de mascaras, e fornecer máscara de proteção facial para
permitir a entrada de pessoas que
não estiverem com máscara.
§1º. Caso sejam flagradas quaisquer
pessoas sem máscaras de proteção
facial dentro do estabelecimento
será aplicada multa de R$ 5.025,02
(Cinco mil e vinte e cinco reais e dois
centavos) por pessoa e por vez a partir de 1º de julho de 2.020, conforme
Resolução SS – 96, de 29 de junho
de 2.020 da Secretaria Estadual de
Saúde.
§2º. Caso seja verificada a falta ou
ausência da sinalização sobre o uso
correto e obrigatório de mascaras no
estabelecimento será aplicada multa
de R$ 1.380,50 (Hum mil, trezentos
e oitenta reais e cinquenta centavos),
conforme resolução SS – 96, de 29
de junho de 2.020 da Secretaria Estadual de Saúde.
Art. 20. No caso de pessoas físicas
flagradas sem máscaras em espaços
públicos (ruas, praças, entre outros)
será aplicada multa de R$ 524,59
(Quinhentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e nove centavos) por pessoa a partir de 1º de julho de 2.020,
conforme Resolução SS – 96, de 29
de junho de 2.020 da Secretaria Estadual de Saúde.
Parágrafo único. Para aplicação da
penalidade a pessoa física deverá
apresentar seus documentos para
emissão da multa, sendo que, em
caso de resistência a Guarda Civil
Municipal ou a Polícia Militar serão
acionadas.
Art. 21. A fiscalização do presente
decreto será de responsabilidade da
Divisão de Fiscalização, da Vigilância
Sanitária, da Guarda Civil Municipal
e de outros servidores que vierem a
ser designados para a função.
Art. 22. As despesas decorrentes da
execução do presente decreto, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias ou adaptadas do
orçamento vigente, oportunamente
suplementadas, se necessário.
Art. 23. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos imediatos e revogadas as disposições em contrário, em
especial, o decreto nº 2.026, de 13
de julho de 2020.

DECRETO Nº 2.033,
DE 10 DE AGOSTO DE 2.020.

“Dispõe sobre a recomendação de manutenção da suspensão até 31 de agosto 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 Covid-19;
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 Covid-19;
Considerando que o Município de Iperó integra a região da Departamento
Regional de Saúde XVI - Sorocaba, que
foi classificado na Fase 3 - Flexibilização
(fase controlada, com maior liberação
de atividades) pelo Governo do Estado
de São Paulo, conforme Decreto Estadual nº 65.114, de 07 de agosto 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
31 de agosto 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 recebimento de fiéis para
orações e orientação religiosa em forPREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ, mato individual, seguindo regras sanitárias e de distanciamento social para miEM 10 DE AGOSTO DE 2.020.
tigar a circulação do vírus do Covid-19.
Art. 3º. Os responsáveis de igrejas, temVANDERLEI POLIZELI
plos e centros religiosos que entendam
Prefeito Municipal
possível o funcionamento deverão considerar os riscos de disseminação da
Publicado nesta Secretaria,
pandemia causada pelo Covid-19 e poem 10 de agosto de 2020.
derão promover a abertura, desde que,
tenham condições de garantir o cumpriPAULO HENRIQUE
mento das seguintes recomendações:
SILVEIRA FAGUNDES
I - funcionar com lotação máxima de
Secretário de Governo
40% (quarenta por cento) da capacidade da igreja, templo ou centro religioso,
conforme vistoria realizada pela Secre-

taria de Obras e Divisão de Fiscalização;
II - realizar atividades presenciais
com duração máxima de 60 (sessenta) minutos, com intervalos
não inferiores a 24 (vinte e quatro) horas e limitados a 3 (três)
vezes na semana;
III - realizar a higienização completa dos ambientes e superfícies
com circulação de pessoas, antes
e após cada utilização, com álcool 70% (setenta por cento) e/
ou água sanitária, intensificando
a limpeza de áreas, sempre que
possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas,
bancos, cadeiras, mesas, altares,
microfones, teclado, mouse, materiais de escritório, balcões, corrimãos, interruptores, banheiros,
lavatórios, pisos, e outras áreas
ou equipamentos de uso, acesso
ou toque comum;
IV - desestimular que pessoas
integrantes dos grupos de risco para o Covid-19, com idade
acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes,
imunodeprimidos ou portadores
de doenças crônicas, frequentem
o local neste período;
V - os assentos deverão ser disponibilizados de forma alternada
entre as fileiras de bancos/cadeiras, com distanciamento mínimo
de 2 (dois) metros entre cada
ocupante, devendo estar bloqueados de forma física aqueles
que não puderem ser ocupados;
VI - assegurar que todas as pessoas, frequentadores, associados, voluntários, membros e
funcionários, ao adentrarem ao
templo ou igreja, estejam utilizando máscara de proteção facial e higienizem as mãos com
água e sabão e/ou álcool gel a
70% (setenta por cento), preferencialmente, com a afixação de
dispensadores e tapetes sanitizantes, localizados na porta de
acesso da igreja, templo ou centro religioso e demais locais com
circulação de pessoas;
VII - realizar controle de acesso
com a elaboração de lista de presença de participantes por dia de
atividade e, preferencialmente,
com portas de entrada e saída
diversas;
VIII - realizar triagem de pessoas,
frequentadores,
associados,
voluntários, membros e funcionários na entrada do imóvel,
quanto à presença de sintomas
gripais, e, se possível, realizar a
aferição de temperatura corporal;
IX - registrar por meio de fotos
ou vídeos cada dia de atividade
realizada;
X - assegurar que aqueles que
apresentarem sintomas compatíveis com Covid-19 e/ou não se
encontrarem com a temperatura
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corporal dentro da normalidade
(estado febril - temperatura superior a 37,7ºC) não participem das
atividades e sejam direcionados a
unidade de saúde mais próxima
com a maior brevidade possível;
XI - manter os ambientes do imóvel arejados, com todas as janelas e
portas abertas, sendo vedado o uso
de ar-condicionado;
XII - evitar o consumo ou compartilhamento de alimentos e, nos
cultos ou rituais em que houver o
compartilhamento de alimentos ou
bebidas, estes devem ocorrer de
forma que não haja contaminação
dos produtos, de preferência, distribuídos de forma individualizada,
se possível;
XIII - não haja compartilhamento
interpessoal de objetos;
XIV - seja desestimulado contato
físico e outras atitudes que favoreçam a transmissão do Covid-19.
XV - encaminhar via e-mail semanalmente à Divisão de Fiscalização
contendo número de participantes
e eventuais registros de participantes que apresentem sintomas, estado febril ou outra situação que
deva ser informada a Vigilância
Epidemiológica para eventual adoção de providências ou novas recomendações;
XVI - orientar os participantes no
início de cada atividade sobre os
riscos de contaminação e as formas de prevenção da pandemia
Covid-19 e contribuir com a divulgação de informações sobre o vírus
e recomendações das autoridades
municipais de saúde;
XVII - afixar cartazes informativos e
educativos para prevenção da disseminação do Covid-19.
Art. 4º. Durante o período em que
estiveram abertos os estabelecimentos descritos no artigo 1º, deverão
cumprir as seguintes obrigações:
I - os atendimentos individuais deverão ser realizados por meio de horário agendado, mantendo-se todas
orientações do artigo 3º, em especial, o distanciamento entre as pessoas, devendo haver marcações em
piso ou outra forma de restrição do
espaço para evitar aglomerações;
II - disponibilizar para uso das pessoas que vierem a ser atendidas
álcool em gel a 70% (setenta por
cento);
III - todos os fiéis e colaboradores
deverão usar máscaras faciais durante todo o período em que estiverem no interior da igreja, templo
ou centro religioso, independentemente de estarem em contato direto com o público;
IV - atividades ritualísticas devem
ser adaptadas para que sigam as
recomendações deste decreto e
mantenham a segurança entre os
envolvidos.
Art. 5º. No caso das igrejas, templos e centros religiosos que optem
por realizar a gravação e transmis-
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são de missas ou cultos religiosos
no interior de sua sede, deverão
ser observadas as seguintes obrigações:
I - durante celebração ou gravações deverá ser mantida a distância mínima 2 (dois) metros entre
as pessoas;
II - fica restrita a participação de
no máximo 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 deverão
realizar 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 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, revogadas as disposições
em contrário, em especial o decreto nº 2.027,
de 13 de julho de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 10 DE AGOSTO DE 2.020.
VANDERLEI POLIZELI
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 10 de agosto de 2.020.
PAULO HENRIQUE SILVEIRA FAGUNDES
Secretário de Governo
EXTRATO DE TERMO
DE COLABORAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N° 2/2020 PROCESSO
N° 27/2020 TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 64/2020
OBJETO: “SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TENHA
POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES
E FINALIDADES ESPECÍFICAS QUE SEJAM VOLTADAS A PROTEÇÃO ANIMAL DE PEQUENO E
MÉDIO PORTE’’
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DOS ANIMAIS DE IPERÓ – ADAI CNPJ Nº
31.038.825/0001-29
VALOR ESTIMADO R$ 139.200,00 (CENTO E
TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) PRAZO: 12 (DOZE) DIAS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ATRIBUIÇÃO DE AULAS

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2020

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 01/2020

A Prefeitura de Iperó, por meio da
Divisão de Recursos Humanos e da
Secretaria de Educação, Cultura e
Esportes, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados para comparecimento às repartições municipais
para fins de provimento de cargo
em caráter temporário.
A convocação seguirá a ordem de
classificação dos candidatos, nos
termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 001/2020.
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Avenida Santa Cruz, 355- Jardim Santa
Cruz- Iperó-SP
DATA: 18.08.2020 - HORÁRIO:
09h00min
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL I - Classificados de
nº 13º e 14º.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL II- PORTUGUÊSClassificados de nº 04º e 05º.
Orientações:
1- Os candidatos deverão apresentar
cópias acompanhadas das vias originais da Carteira de Identidade (RG) e
Diploma ou Certificado acompanhado do respectivo Histórico Escolar
no momento da atribuição;
2- A escolha do local de trabalho se
for o caso, poderá ser efetivada por
meio de procuração mediante apresentação do respectivo instrumento
de mandato com firma reconhecida
acompanhado de cópias reprográficas do documento de identidade do
procurador e do candidato, as quais
não serão devolvidas;
3- Os candidatos que forem convocados e que, eventualmente,
ultrapassarem o número de vagas
somente farão jus à escolha no
caso de não comparecimento ou de
desistência dos que constarem com
melhor classificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Divisão de Recursos Humanos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2020

A Prefeitura de Iperó, por meio da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes
A Prefeitura de Iperó, por meio e,
da Divisão de Recursos Huma- Considerando a necessidade em canos e da Secretaria de Educação, ráter emergencial para a função de
Cultura e Esportes, CONVOCA Professor de Ensino Fundamental II –
os candidatos abaixo relaciona- Inglês;
dos para comparecimento às re- Considerando que todos os classificapartições municipais para fins de dos no Processo Seletivo 01/2020 foprovimento de cargo em caráter ram convocados;
temporário.
Considerando ainda o item 11.9 do
A convocação seguirá a ordem de edital do Concurso Público 01/2020;
classificação dos candidatos, nos Comunica a convocação para o provitermos do Edital de Processo Se- mento de CARGO EM CARÁTER TEMletivo Simplificado n° 001/2020. PORÁRIO dos interessados a vaga para
LOCAL: Prefeitura de Iperó– Ave- comparecer na data e local abaixo denida Santa Cruz, 355- Jardim San- terminados para atribuição de aulas:
ta Cruz- Iperó-SP
A chamada seguirá a ordem dos candiDATA: 18.08.2020 - HORÁRIO: datos classificados nos termos do Edi09h00min
tal de Concurso Público n° 001/2020.
CARGO: PROFESSOR DE ENSINO LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. Santa
FUNDAMENTAL II- MATEMÁTI- Cruz, 355 – Jardim Santa Cruz.
CA- Classificado de nº 02º.
DATA: 18.08.2020 / HORÁRIO:
Orientações:
09h00min
1- Os candidatos deverão apre- PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENsentar cópias acompanhadas das TAL II – INGLÊS – Classificados do nº
vias originais da Carteira de Iden- 01º ao 06º.
tidade (RG) e Diploma ou CertifiOrientações:
cado acompanhado do respectivo 1- Os candidatos deverão apresentar
Histórico Escolar no momento da cópias acompanhadas das vias origiatribuição;
nais da Carteira de Identidade (RG) e
2- A escolha do local de trabalho Diploma ou Certificado acompanhado
se for o caso, poderá ser efetiva- do respectivo Histórico Escolar no moda por meio de procuração me- mento da atribuição;
diante apresentação do respecti- 2- A escolha do local de trabalho se for
vo instrumento de mandato com o caso, poderá ser efetivada por meio
firma reconhecida acompanhado de procuração mediante apresentação
de cópias reprográficas do docu- do respectivo instrumento de mandato
mento de identidade do procura- com firma reconhecida acompanhado
dor e do candidato, as quais não de cópias reprográficas do documento
serão devolvidas;
de identidade do procurador e do can3- Os candidatos que forem con- didato, as quais não serão devolvidas.
vocados e que, eventualmente, 3- Os candidatos que forem convocaultrapassarem o número de vagas dos e que, eventualmente, ultrapassasomente farão jus à escolha no rem o número de vagas somente farão
caso de não comparecimento ou jus à escolha no caso de não compade desistência dos que constarem recimento ou de desistência dos que
com melhor classificação.
constarem com melhor classificação.
Mais informações podem ser ob- Mais informações podem ser obtidas
tidas diretamente na Divisão de diretamente na Divisão de Recursos
Recursos Humanos.
Humanos.

Iperó, 12 de agosto de 2020.

Iperó, 12 de agosto de 2020.

Iperó, 12 de agosto de 2020.

Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes

Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes

Divisão de Recursos Humanos
Secretaria de Educação, Cultura
e Esportes

ATO DO PRESIDENTE N.º 007/2020.
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 até
o final da pandemia a suspensão
de prazos de que se trata o ato
do presidente 003/2020, em seu
artigo 1°, a contar de 6/08/2020,
quando finda-se o prazo previsto
no Ato do Presidente n.º006/2020
até a revogação do Decreto Municipal n.º 1.994, de 27 de março de
2020 “Decreta Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Iperó”.
Artigo 2.º - As demais disposições
o ato do presidente 006/2020 permanecem inalteradas.
Artigo 3.º - Este Ato entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antonio
Vieira” em 06 de agosto de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
Publicado e registrado nesta
secretaria em 06 de agosto de
2020.
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 045/20 – Conceder
férias a funcionária Maria Aparecida Alves de Almeida, RG:
27.455.255-3 (Agente de Serviços de Limpeza) referência “B”,
no período de 17/08/2020 à
15/09/2020.
Portaria n.º 045/2020 - Publicada
e registrada nesta secretaria em
10 de agosto de 2020.
Luis Fernando Paula Leite
Presidente
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EMENDAS PARLAMENTARES

Mais 4 milhões em infraestrutura são
conquistados pelo município
O Município de Iperó foi
contemplado em dezembro
de 2019 com mais 4 milhões
em emendas parlamentares
encaminhadas pelo deputado
federal Samuel Moreira (contrato 884499/2019, assinado em
6/12/2019 e contrato 896697,
assinado em 31/12/2019 no
valor de R$ 2 milhões cada).
O valor, que é histórico para a
cidade, será investido na infraestrutura urbana e deve atender
praticamente todos os bairros.
Os processos de convênio que
garantem o crédito sofreram
atraso devido a pandemia e
dependem da análise final da
Caixa Econômica Federal para
que a Prefeitura possa dar início
às licitações. Como estamos em
ano eleitoral existem proibições

que começam a valer no próximo
dia 15 de agosto, por isso, mesmo que a CEF faça a liberação as
obras só poderão ter início à partir
de dezembro. Por isso, caberá aos
gestores eleitos o acompanhamento da execução desses serviços.
Dentre os diversos bairros
contemplados, podemos citar o
recapeamento de todas as ruas do
Portal do Cedro e de todo acesso
ao bairro Viten com recapeamento, guias e sarjetas. As ruas Oscar
Soares e Zenaide Guazzeli, Portal
de Iperó, Avenida Santa Cruz e
ruas do Jardim Santa Cruz, Avenida
do Estado que receberá recape,
guias e sarjetas. Já a Avenida José
Antunes, Travessa 12 outubro, Rua
Maria Machado e as ruas do Bairro
Nova Era e acesso ao Bairro Bacaetava/Nova Era, serão contemplados

com pavimentação, guias e sarjetas.
Sem mencionar outras diversas
ruas como Costa e Silva, Rua Getúlio Vargas, Augusto Rodrigues,
João Vaz no Narita, entre outras
no Jardim Irene, Centro e George
Oetterer.
“Esses 4 milhões vão atender
pedidos praticamente de toda
população e em diversos pontos
da cidade. É uma conquista histórica, um grande investimento em
infraestrutura para Iperó e que só
foi possível graças ao trabalho em
parceria com deputado Samuel
Moreira. Vamos continuar acompanhando o processo e deixar toda
licitação pronta para que em dezembro/2020 ou em janeiro/2021
os serviços possam ser iniciados
proporcionando maior qualidade de
vida a todos.”, explica o prefeito.■
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INFRAESTRUTURA
OBRAS
INFRAESTRUTURA

PA

Reformado Pronto Atendimento deve Melhorias no Campos
Vileta seguem a todo
iniciar as atividades em setembro
Entrega final está prevista para segunda quinzena de
vapor
setembro

Com investimento de
aproximadamente 1 milhão de
reais entre obras, equipamentos,
infraestrutura, estacionamento
pavimentado, cantina e mobiliário e com auxílio de emendas
dos deputados Samuel Moreira
e Raul Marcelo, a Prefeitura de
Iperó entregará em setembro o
novo espaço reformado e adaptado para melhor acolhimento e
atendimento da população.
A entrega que estava prevista
entre final de março e início de
abril sofreu atrasos devido a si-

tuação da pandemia pelo Covid-19
que levou à priorização das ações
de combate e enfrentamento ao
novo vírus. Isso porque foi preciso
resolver primeiro a compra de equipamentos indispensáveis para garantir o atendimento de casos mais
graves e para a implantação da ala
de síndromes gripais. Com a conclusão desse primeiro processo, a
administração retomará as medidas
para a entrega dos equipamentos
hospitalares e início das atividades
no novo espaço.

UBS Marinheiro Marcílio Dias
Também está em andamento
proposta para investimentos na
UBS Marinheiro Marcílio Dias, em
George Oetterer, que envolvem a
reforma da unidade e a ampliação
do atendimento. Com o trabalho
finalizado, a Prefeitura de Iperó
já tem em conta o valor de R$ 1
milhão destinado pelo deputado
federal Samuel Moreira para custeio
desses investimentos que devem
implementar as melhorias no mês
de setembro.■

Processo de regularização fundiária
continua em andamento
Retomados no início de
julho, os serviços de infraestrutura
nas últimas cinco ruas do Campos
Vileta - que foram contempladas no
convênio firmado com o Governo do
Estado - tem previsão de conclusão
para o dia 28 de agosto. As melhorias
envolvem pavimentação, drenagem
urbana e construção de guias e sarjetas nas ruas Soares, José da Silva
Xavier e travessa e Hélio Martins e
travessa.
O plano de trabalho constante do
convênio, que é acompanhado pelos
técnicos do programa Casa Paulista,
contemplou a infraestrutura de 31
ruas do Campos Vileta e representa
um investimento de quase 10 milhões
de reais ao longo dos últimos anos.
Além dessas obras, a Administração Municipal iniciou nesta semana
os trabalhos para a licitação que
garantirá o cascalhamento das ruas
do Campos Vileta que não foram
beneficiadas no convênio e também
das vias públicas do Alvorada. O
cascalhamento deve ocorrer em
setembro, tem custo estimado de
R$ 250 mil reais e será custeado
(em parte) com valores que foram
devolvidos pela Câmara Municipal.
“Agradeço o presidente da Câmara
Municipal e todos os vereadores pelas
parcerias entre legislativo e executivo,
um importante apoio que possibilita
ainda mais intensificação em nossas
ações” frisa o prefeito municipal.

envolveu o julgamento da ação
mais antiga do Supremo Tribunal
Federal, a regularização do Campos
Vileta e Alvorada ganhou força. Os
trabalhos que envolvem a medição
da área que tem mais de 500 mil m²
foram intensificados e uma prévia já
foi encaminhada pela Prefeitura de
Iperó ao programa “Cidade Legal”
para conferência.
“As melhorias no bairro Campos
Vileta e Alvorada - que ficaram décadas sem investimentos - são fruto
de dedicação e persistência de nossa
gestão. Assumimos o compromisso
com todos os moradores do bairro e,
pelo trabalho, vencemos mais uma
etapa. Foi com comprometimento
da população, de nossas equipes,
de voluntários e com apoio do Legislativo que conseguimos encerrar
a pendência judicial e avançar rumo
a regularização definitiva desse imóveis. Fico feliz por ter contribuído e
participado ativamente de todo esse
processo e por deixar os trabalhos
encaminhados para os próximos
gestores.”, destaca o prefeito.
O julgamento da ACO 158 que
aconteceu em março deste ano,
além de uma conquista para os moradores e para a cidade, representa
um grande avanço na regularização
desses bairros, já que a indefinição
na propriedade causava insegurança
aos moradores e impedia o prosseguimento das ações da Prefeitura.
Com a definição, os trabalhos tiRegularização fundiária
veram continuidade e vão garantir,
sem custos, a propriedade definitiva
Com a conquista histórica que em favor de todos moradores. ■
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INFRAESTRUTURA
BANCO
DO POVO
INFRAESTRUTURA

MAPEAMENTO CULTURAL

Iperó abre cadastro para artistas,
Governo de SP
espaços culturais e coletivos e grupos disponibiliza microcrédito
para MEI’s, produtores
rurais e informais
A Prefeitura de Iperó,
através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, abriu
na última segunda-feira (10), o
cadastro via formulário digital
para artistas, espaço culturais,
coletivos e grupos a fim de
realizar mapeamento cultural
no município de Iperó e analisar a distribuição do auxílio
emergência da lei Aldir Blanc.
A Lei federal 14.017/2020,
conhecida como Lei Aldir Blanc,
tem como objetivo central estabelecer ajuda emergencial para
artistas, coletivos e empresas
que atuam no setor cultural e
atravessam dificuldades financeiras durante a pandemia.

Conforme estabelece a Lei, poderão se cadastrar artistas, músicos,
atores e dançarinos, contadores de
história, produtores culturais, curadores culturais, técnicos culturais,
oficineiros, professores de escola
de artes e profissionais ligados á
cultura e arte.
Podem também fazer o cadastro
espaços culturais, tais como empresas, organizações da sociedade
civil, coletivos, cooperativas, instituições culturais com ou sem fins
lucrativos, organizações culturais
comunitárias.
Além do mapeamento cultural,
o cadastro também será uma das
exigências para o acesso ao benefício da Lei Emergencial Aldir Blanc,

sancionada pelo governo federal.
O benefício será direcionado aos
artistas e espaços exclusivamente iperoenses e o cadastro será
submetido á análise, mediante
aos critérios e diretrizes do Governo do Estado de São Paulo.
Para se inscrever, selecione a categoria que você se encaixa abaixo
e preencha o formulário digital.
Dúvida e informações podem ser
obtidas através do telefone (15)
3266-2383 (Divisão de Cultura).
Cadastro de Artistas – Agentes
da Cultura: https://cutt.ly/vdJB199
Cadastro de Espaço Culturais –
CPF ou CNPJ: https://cutt.ly/sdJBZ0d
Cadastro de Coletivos e Grupos:
https://cutt.ly/hdJBWqG■

RMS

Iperó recebe nebulização em ação
contra o Coronavírus

Comércios e pontos de maior circulação da cidade foram
nebulizados
Iperó está entre as dezenove cidades da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS)
destinadas a receber caminhões
e trator de nebulização com
solução de água e hipoclorito
de sódio, solução utilizada na
higienização de vias públicas e
locais de grande circulação para
o combate do novo Coronavírus. A ação, que aconteceu em
Iperó na última terça-feira (11),
foi proposta pela presidente da
RMS e prefeita de Itapetininga,

Simone Marquetto, e atende municípios com até 60 mil habitantes.
O serviço seguiu durante o dia
e de acordo com seu cronograma
percorreu os pontos com concentração de comércios e com grande
fluxo de pessoas do município.
A iniciativa funciona como ferramenta de controle ao avanço da
Covid-19. Para o serviço, foi utilizado caminhões e trator com bombas
que borrifam nos locais a solução
de água e hipoclorito de sódio em
alta concentração.

“A ação executada em toda a cidade reforça o trabalho promovido
desde o começo da pandemia pela
Prefeitura - a ação de higienização
de vias públicas e locais de grande
circulação, que já está em sua vigésima primeira semana consecutiva
realizando limpeza no município.
Portanto, a nebulização permite
ainda mais proteção e controle do
vírus em nossas ruas e avenidas.
Agradeço a presidente da RMS,
pela parceria proposta à Iperó”
destaca o prefeito municipal.■

O Governo de São Paulo, por
meio do Banco do Povo, vai liberar
mais R$ 70 milhões em microcrédito
para auxiliar microempreendedores
(MEI), produtores rurais e informais,
atravessarem o momento de crise
provocada principalmente pela pandemia do novo coronavírus.
Estão sendo oferecidas duas linhas
de crédito. A primeira delas é para os
empreendedores informais e produtores rurais sem CNPJ. As opções de
crédito nessa linha vão até R$ 5 mil,
com taxa de juros a 1% ao mês. O
prazo para pagamento é de até 12
meses com carência de até 60 dias
para capital de giro. Já para o investimento fixo, o prazo para pagamento
é de até 24 meses com até 90 dias
de carência. Para obter essa linha
de crédito, o empresário precisará
apresentar um avalista.
A segunda linha é voltada para
Microempreendedores Individuais
(MEIs) e produtores rurais, mas com
CNPJ. A taxa de juros é de 0,35% a
0,70% ao mês e o limite de crédito
é de até R$ 8,1 mil, que pode ser
utilizado tanto para compras de
mercadoria quanto para pagamentos
das obrigações da empresa.
Nessa linha, o prazo para pagamento é de até 24 meses com carência
de até 60 dias para capital de giro.
Já para o investimento fixo, o prazo
para pagamento é de até 36 meses
com até 90 dias de carência. Para
solicitar os financiamentos dessa
linha, o empreendedor não pode ter
restrições cadastrais no CNPJ e CPF.

Como solicitar o benefício
em Iperó?
Os MEI’s, PRODUTORES RURAIS
e INFORMAIS devem solicitar o benefício através do Banco do Povo,
no e-mail bruna.santurbano@ipero.
sp.gov.br. Após o envio do e-mail
inicial solicitando informações, o
Banco do Povo entrará em contato
informando os próximos passos.
Bruna Santurbano, Agente de
Crédito do Banco do Povo Iperó,
conta que além dos inúmeros
empréstimos já concedidos pelo
Banco do Povo, há essas linhas
novas, sendo a do Juros Zero e do
Empreenda Rápido; três empreendedores já conseguiram adquirir o
crédito por essas linhas novas. “Vale
lembrar que, no caso do munícipe
que pretende pleitear o empréstimo
a juros zero e empreenda rápido, o
interessado não pode ter restrição
e deve concluir uma capacitação
através do Sebrae”.
A Agente de Desenvolvimento do
Sebrae em Iperó, Bruna Cardinale,
também destaca os requisitos para
os interessados em pleitear as linhas
empreenda rápido e juros zero. “O
munícipe pode entrar em contato
através do número (15) 99604-7582
e deverá realizar capacitação online
que depende da situação do interessado, podendo ser com duração de
cinco dias (duas horas cada) ou 15
horas pelo EAD a serem cursadas de
acordo com a sua disponibilidade.
As vagas são limitadas para ambas
as capacitações”. ■
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Unidades Escolares recebem
melhorias na infraestrutura
Com a situação da pandemia que levou à suspensão
das atividades escolares em
todo país, a Prefeitura de Iperó
decidiu investir os recursos e
promover melhorias em todas
as escolas e creches municipais.
Serviços que envolvem, desde
pequenos reparados até a cobertura de quadras, representarão um investimento de mais de
R$ 1,5 milhão de reais.
No caso da escola Neide Fogaça de Lima a pintura da unidade, pequenos reparos, troca
de toldo e outras manutenções
já foi iniciada. Por sua vez, a
escola Profª Pedrina de Campos
Pedroso Rosa passou por obras,
serviços de pintura e melhorias
na quadra, após a queda de
muro de arrimo no início do
ano. Agora, pelo planejamento
da Administração Municipal,
todas as demais unidades devem receber o serviço à partir de
setembro. O serviço será pago
com parte dos recursos que foram devoluções realizadas pela
Câmara Municipal.
Os recursos também atenderão uma demanda antiga

de pais, alunos e gestores com a
cobertura das quadras das escolas
Dona Isaura Jamas Fogaça, Profº
Roque Ayres de Oliveira e Visconde
de Porto Seguro com obras que
também devem iniciar em setembro e ser concluídas até o final do
ano. Sem mencionar, a aquisição
de ônibus escolares e veículos para
atualização da frota da educação.
Na Educação Infantil, mais vagas em creches serão garantidas
Outra iniciativa na educação, envolve a reorganização das creches
municipais para ampliar o atendimento ofertado à população e por
fim a lista de espera para o serviço.
Em George Oetterer, o prédio que
era utilizado pela escola Estação,
foi adequado para ampliar o atendimento dos alunos do bairro no
CEI Almirante Schieck. No Centro,
o prédio que sediava a escola Pedrina, será finalizado e uma nova
creche com cerca de 80 vagas deve
deve atender os alunos da Vila
Santo Antonio, Novo Horizonte e
imediações. A expectativa era que
essas unidades estivessem em funcionamento nos novos espaços no
segundo semestre deste ano, mas,
pela pandemia isso não foi possível.

Além da readequação dessas
unidades, a Prefeitura tem aprovado convênio para construção
de uma Creche Escola no bairro
Jardim Irene. A unidade deve
atender 130 alunos de 0 a 6 anos
com um investimento de mais
de R$ 2,7 milhões de reais entre
construção e mobiliário. O terreno
em que a creche será construída foi comprado pela Prefeitura,
as obras já foram licitadas pelo
Estado e agora o Município aguarda
a autorização de início das obras
pelo próprio Governo do Estado.
“Junto com pais, alunos, gestores,
conselhos, vereadores, sociedade
em geral e com a saúde vamos
avaliar o cenário geral, os dados
epidemiológicos e pensar na forma mais segura para a retomada.
Não vamos tomar decisões sem
critérios e que possam colocar em
risco nossos alunos e servidores.
Enquanto houver essas indefinições,
seguiremos com as melhorias e
adequações nas unidades para
que, quando os alunos puderem
voltar, encontrem um espaço melhor, mais bonito, mais aconchegante e mais seguro”, explica o
prefeito.■

INFRAESTRUTURA
SAÚDE
INFRAESTRUTURA

Iperó recebe doação
de mais um aparelho
respirador
A Prefeitura de Iperó recebeu
em doação do Governo do Estado
de São Paulo, mais um respirador.
Com valor estimado em R$ 210 mil,
o equipamento irá atender pacientes
que necessitem aguardar no Pronto
Atendimento a liberação de vagas
para tratamentos e acompanhamentos de maior complexidade. O pedido
de doação foi autorizado no dia 11
e a entrega aconteceu na manhã a
última quinta-feira, 13 de agosto.
A secretária de Saúde, Joyce Simão,
conta que agora o Pronto Atendimento tem 5 respiradores para atender pacientes que necessitem de um
atendimento mais complexo até que
vagas para os hospitais de referência
sejam liberadas. “Esses equipamentos
são utilizados em casos que exigem
mais atenção e são um reforço para

melhor atendimento dos usuários.”.
“Com certeza o aparelho vem em
boa hora e vai aprimorar os serviços
que prestamos à população, não só
nesta situação da pandemia, como
também em outros atendimentos
que são necessários para garantir à
assistência dos pacientes. Agradeço
a toda equipe da Secretaria da Saúde pelo êxito no pleito e ao Governo
do Estado de São Paulo por atender
mais essa solicitação da cidade”
comentou o prefeito municipal.
Lembrando que, se o munícipe
apresentar alguns sintomas do
COVID-19, a Secretaria de Saúde
recomenda procurar o Pronto Atendimento ou uma Unidade Básica de
Saúde o mais rápido possível. E não
se esqueça de usar máscara, cuide
de você e de quem você ama! ■
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MINHA CASA MINHA VIDA

Informações sobre as unidades
habitacionais no bairro Capoavinha
Município aguarda solução do Governo Federal para
continuidade das obras
O município de Iperó foi
contemplado em 2012 com 38
unidades habitacionais no bairro Capoavinha (Oferta Pública
2012) que integram o programa
federal “Minha Casa Minha
Vida”, as obras que foram iniciadas em novembro de 2014,
ainda não puderam ser concluídas. As atividades foram paralisadas em novembro de 2016 e
o retorno dependia da emissão
de nova portaria do Governo Federal autorizando a prorrogação
do prazo e orientando sobre as
formas de pagamento e repasses à construtora. Em todos os
períodos de paralisação a Prefei-

tura notificou extrajudicialmente o
Governo Federal, através de ofício
encaminhado ao Presidente da
República, Ministro de Desenvolvimento Regional e ao Secretário de
Habitação responsável pelo programa, requerendo providências para
o retorno da construção das casas,
não obtendo sucesso.
A Prefeitura se colocou à disposição do Ministério do Desenvolvimento Regional, inclusive consultando a possibilidade de troca
de instituição, que também é de
competência do Governo Federal, o
que não foi autorizado pelo órgão.
Vale ressaltar que a administração
municipal doou o terreno para este

empreendimento, mas a responsabilidade pelo início e término das
obras é integralmente do Governo
Federal. Todavia, recentemente foi
enviado um novo ofício ao Governo
Federal e seus respectivos órgãos
solicitando, mais uma vez, o retorno
das obras.
A situação de Iperó é a mesma de outras localidades em todo
o país, que não alcançaram 50%
das produções habitacionais e que
também aguardam a solução. Com
isso, a Prefeitura segue no aguardo
de providências por parte do Governo Federal e Secretaria Nacional de
Habitação para a continuidade das
atividades.■

INFRAESTRUTURA
SANEAMENTO
BÁSICO
INFRAESTRUTURA

Sabesp interliga rede de
água que dá acesso ao
bairro Alvorada
A Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em parceria com a Prefeitura
de Iperó, deve concluir ainda nesta
semana as interligações da adutora no bairro Jardim Alvorada, em
George Oetterer, que retomou as
atividades da obra em definitivo no
dia 23/04.
A adutora abastecerá todo o
bairro, e os próximos passos para a
finalização desse processo serão os
testes, e na sequência as solicitações
para ligações da água. Para a próxima semana, será iniciado a lavagem
e a desinfecção da rede e testes de
estanqueidade, que visa a localização

problemas na rede, antes de sua
ativação. A Sabesp informa que,
se não houverem intercorrências
importantes, deve iniciar o recebimento de pedidos de ligações
residenciais já na primeira quinzena
de setembro.
O prefeito municipal, destacou a
importância da interligação. “Agradeço a Sabesp pelo trabalho que
vem sendo desenvolvido no bairro.
O abastecimento de água é uma
antiga reivindicação dos moradores,
e irá solucionar muitos problemas
naquela região, além de beneficiar
a todos com mais qualidade de vida
e saúde.” ■

