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PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 023/21 – Exonerar a funcionária
Jessica Elias Rolim, RG: 48.605.074-9 (Assessor Parlamentar) referência “D”, nos termos
da legislação vigente e revoga a portaria n.º
023/2019.
Portaria n.º 023/2021 - Publicada e registrada
nesta secretaria em 18 de janeiro de 2021.
ANGELO VALÁRIO SOBRINHO
Presidente
DECRETO Nº 2106,
DE 18 DE JANEIRO DE 2021.
“Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades
presenciais, no contexto da pandemia de COVID-19 e da outras providências.”
LEONARDO ROBERTO FOLIM, Prefeito do Município de Iperó, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais;
Considerando o disposto no Decreto Estadual
nº 65.384 de 17 de Dezembro de 2020 onde o
Governo do Estado de São trata da retomada
das aulas e atividades de ensino presenciais, no
contexto da pandemia de COVID-19, e das providências correlatas;
CONSIDERANDO à faculdade de opção pelo
retorno ou não assistida ao Município, corroborada pelo § 1º do Artigo 1º do mesmo diploma legal anteriormente citado;
DECRETA
Art. 1º. Permanecem suspensas as aulas e atividades de ensino presenciais na
Rede Municipal de Ensino, conforme Decreto nº 2.057, de 11 de setembro de 2.020.
Art. 2º. Permanecem suspensas aulas e atividades presenciais das salas descentralizadas da
rede pública estadual que estejam alocadas em
prédios e próprios municipais, conforme Decreto nº 2.057, de 11 de setembro de 2.020.
Art. 3º. Fica autorizada à Rede Estadual e Rede
Privada no âmbito do Município de Iperó, a opção pelo retorno gradativo de suas atividades
presenciais, desde que observadas as regras
contidas no Decreto Estadual nº 65.384, de 17
de Dezembro de 2020, bem como nas condições estabelecidas pelo “Plano São Paulo”, do
Governo do Estado de São Paulo, especialmente no que se refere às normativas para o retorno das atividades da educação.
Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos imediatos e revogadas as disposições em contrário,
em especial o Decreto Municipal nº 2068, de 26
de Outubro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
EM 18 DE JANEIRO DE 2.021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria,
em 18 de Janeiro de 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
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MÃOS À OBRA

VACINAÇÃO

MAIS AUTO ESTIMA AOS
BAIRROS! Operação é
iniciada em Iperó

Iperó recebe as primeiras
doses da CoronaVac

A Prefeitura de Iperó pes na data de hoje é Vila
deu início na manhã Augusta, a equipe segue
desta terça-feira (19) à no bairro até o dia 21. Após
Operação Mãos à Obra. esta data continuam com
Serviços de capina, ro- a Operação no Jardim Ireçagem, recolhimento ne, entre os dias 22 e 26, e
de inservíveis, limpeza encerram o mês de janeiro
de bueiros, troca de lâm- no Jardim Josely.
padas, operação tapa Vale destacar que todos
buracos e pintura de os bairros da cidade semeio-fio serão executa- rão contemplados. A prodos em todos os bairros gramação de bairros será
da cidade.
divulgada mensalmente.
O primeiro bairro que Acompanhe as redes soestá recebendo as equi- ciais oficiais da Prefeitura! ■

A Prefeitura de Iperó a primeira dose da cidade
recebeu na manhã des- será aplicada na funciota quarta-feira (20) as nária saúde mais antiga
primeiras 200 doses da da municipalidade. Neide
CoronaVac que serão Pereira Bueno trabalha
aplicadas primeiramen- na saúde da cidade há 32
te nos trabalhadores da anos, é moradora do bairro
linha de frente da saúde. de George Oetterer e está
A previsão é que do- na linha de frente diariases sejam enviadas se- mente na UBS Cacilda
manalmente para que Fogaça de Almeida. Acomtodos os profissionais panhe as redes sociais da
da saúde, indígenas, Prefeitura!
quilombolas e idosos Para conferir o Plano de
recebam as duas doses Vacinação de Iperó na índa vacina nesta primeira tegra acesse o link www.
fase da Campanha.
ipero.sp.gov.br/plano-de-iAinda nesta quarta-feira munizacao-covid-19/. ■
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