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ATOS OFICIAIS
DECRETO Nº 2.129,
DE 23 DE MARÇO DE 2021.
“Dispõe sobre novas medidas
restritivas em caráter excepcional
visando o
enfrentamento da pandemia do
COVID-19 e dá outras providências”
LEONARDO ROBERTO FOLIM,
Prefeito do Município de Iperó,
Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o agravamento
da pandemia do vírus COVID-19,
e o colapso de todo o Sistema
Único de Saúde – SUS e todas
as instituições privadas de saúde,
CONSIDERANDO as normativas dispostas na Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que determinam medidas
necessárias ao enfrentamento da
situação de emergência da saúde
pública decorrente do COVID-19;
CONSIDERANDO o aumento
em números alarmantes de
casos positivados de Covid-19
no Município de Iperó/SP nos
últimos meses;
CONSIDERANDO a necessidade
de estabelecer novas medidas
efetivas com a finalidade de
conter a elevação dos casos, para
redução de indicadores técnicos
referentes à transmissibilidade
do vírus e de internações na rede
pública e privada de saúde;
DECRETA:
Art. 1º. Com vistas ao controle
da propagação do Covid-19 e
suas variantes, ficam adotadas
novas medidas restritivas no
Município de Iperó/SP, conforme
disposições contidas a seguir.
Art. 2º. Visando o isolamento sanitário, fica permitida a instalação
de barreiras sanitárias nas vias e
rodovias de acesso ao Município,
a serem implantadas em locais e
em horários definidos conforme
interesse da Administração,
orientando a população à não
entrada de veículos em geral que
transportem pessoas de outros
municípios, cuja justificativa de
permanência seja a prática de
turismo, esportes, lazer, descanso, férias, quarentena, compras,
visitas a amigos e parentes, dentre outras atividades.
§ 1º. Será liberado nas barreiras
o acesso de veículos para abastecimento de bens e serviços
essenciais locais e/ou em passagem para outros municípios

vizinhos; veículos transportando Art. 3º. Fica restrita a circulação de
pessoas que comprovem víncu- pessoas dentro do Município no horário
lo empregatício com empresas compreendido entre 20h e 5h, exceto as
do Município ou com empresas devidamente autorizadas.
localizadas em municípios vizi- Art. 4º. Fica restrito o funcionamento
nhos, desde que a passagem das UBSs (Unidades Básicas de Saúde)
seja comprovadamente neces- somente para atendimentos essenciais:
sária.
menores de 02 (dois) anos, gestantes,
§ 2º. Todos que chegarem à pacientes com receitas vencidas de
barreira sanitária obedecerão psicotrópicos, medicação contínua,
às instruções, orientações e vacinas, bem como pacientes com casos
providências das equipes de ser- de doenças crônicas.
vidores do Município de Iperó, Art. 5º. O acesso a supermercados e
devendo comprovar os requisi- outros estabelecimentos considerados
tos para passagem nas barreiras, essenciais deverá ser feito por apenas 1
utilizando-se de documentação (um) integrante de cada família, devendo
física ou digital.
o estabelecimento se encarregar de todo
§ 3º. Comprovantes de tarifa de o processo de higienização dos cestos,
energia elétrica, ou de prestação dos carrinhos e do local onde fica o caixa,
de serviços e/ou fornecimento bem como deverá seguir o procedimende água e esgoto, com valores to de aferimento de temperatura.
da taxa mínima cobrada pela Art. 6º. Fica limitada a comercialização
concessionária, mesmo que de bebidas alcoólicas a um fardo de cerem nome do interessado, não veja e/ou um litro das demais bebidas,
servirão como comprovante de de sexta-feira a domingo, sob pena de
residência apto a autorizar a aplicação de multa e cassação do alvará
passagem pelas barreiras restri- de funcionamento, com lacração imetivas. Em se tratando de pessoas diata do estabelecimento.
contempladas nos programas Art. 7º. Fica proibida a realização de
de tarifas sociais, se exigirá para cultos ou outra atividade que gere aglotanto a comprovação do muni- meração em igrejas e templos, devendo
cípio eleitoral.
ser priorizada a realização dos mesmos
§ 4º. Deverá ser providenciada e de atendimentos de maneira remota.
a publicidade da barreira por Art. 8º. Aos postos de combustível fica
meio de avisos nas principais permitido apenas o serviço de abasteentradas do Município de Iperó, cimento de veículos, ficando proibido o
matérias no site oficial e em funcionamento da conveniência.
redes sociais dentre outros Art. 9º. Nas feiras livres, fica autoriveículos de comunicação social. zada a instalação apenas de barracas
§ 5º. Fica expressamente proi- pertencentes a feirantes do segmento
bido o deslocamento e/ou re- hortifrutigranjeiros, inscritos no Munimoção das estruturas utilizadas cípio de Iperó.
para a montagem das barreiras Art. 10º. Fica vedada a realização de
físicas.
qualquer atividade que gere aglome§ 6º. Para atendimento integral ração como festas, eventos, reuniões
às disposições deste Decreto ou atividades particulares ou públicas,
e visando a concretização das em imóveis particulares ou públicos,
medidas sanitárias impostadas, com vistas a evitar riscos à saúde dos
os servidores ficarão à disposi- cidadãos e da comunidade em geral,
ção da Secretaria Municipal de sujeito à aplicação de penalidades, da
Saúde, excluídos os que tenham seguinte forma:
mais de 60 (sessenta) anos de I – Na área rural, imediatamente:
idade e os que possuam comor- Multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
bidades, comprovadas através ao proprietário do imóvel onde esteja
de declaração médica.
ocorrendo a festa, evento, reunião ou
§ 7º. A Guarda Civil Municipal atividade similar;
prestará o apoio necessário Multa de R$ 2.000,00 (dois mil e reais)
à execução do rastreamento ao idealizador da festa, evento, reunião
clínico de que trata este De- ou atividade similar;
creto, podendo solicitar apoio II – Na área urbana, após o primeiro
da Polícia Militar do Estado de chamado, será lavrado auto de infração
São Paulo.
e, em caso de não atendimento às de§ 8º. Não será solicitada a para- terminações, serão aplicadas multas na
da de veículos oficiais do Poder forma do inciso anterior.
Público em serviço de ambulân- § 1º. As multas serão aplicadas pela
cias transportando pacientes e Fiscalização do Município e pela Guarda
profissionais de saúde.
Civil Municipal.

§ 2º. São solidariamente responsáveis
pelo pagamento da multa prevista no
artigo anterior, além dos proprietários e
idealizadores, aqueles que lá estiverem
e que estejam contrariando as normas
aqui contidas, além das demais medidas
de enfrentamento ao Covid-19 anteriormente adotadas pelo Município.
Art. 11. As denúncias deverão ser realizadas através do telefone/Whatsapp
(15) 3266-1617.
Art. 12. É obrigatória a utilização de
máscaras de proteção em todo o território do município, a teor do disposto
no Decreto nº 2007, de 04 de Maio
de 2020.
Art. 13. O descumprimento de quaisquer disposições deste Decreto acarretará na aplicação de multa e responsabilização por crime contra a saúde
pública.
PREFEITURA DE IPERÓ,
EM 25 DE MARÇO DE 2021.
LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó
Publicado nesta Secretaria, em 25 de
março de 2021.
LUCIANA SANTUCCI
Secretária de Governo
CONCURSO PÚBLICO
N.º 002/2019
EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DO
RESULTADO DA PESQUISA SOCIAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Estado de São Paulo, com acompanhamento e coordenação pela Comissão
Permanente Organizadora de Processos Seletivos e Concursos Públicos,
nomeada pela Portaria nº 270, de 8 de
novembro de 2019, divulgado o Resultado da Pesquisa Social, que se deu na
edição n.o769, de 16 de março de 2021,
do Jornal de Iperó (http://www.ipero.
sp.gov.br/jornal-oficial/), e, decorrido
o prazo recursal constante no item 8.1
do Edital Completo, sem que houvesse
interposição de recursos por parte dos
candidatos inscritos, republica o resultado por ordem alfabética da PESQUISA
SOCIAL do CONCURSO PÚBLICO Nº
002/2019, realizada nos dias 22 a 26 de
fevereiro de 2021.
Os candidatos, devidamente habilitados, serão convocados oportunamente
para realização da INSPEÇÃO DE SAÚDE, após decorrido o prazo de interposição de recursos contra o resultado da
Pesquisa Social.
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ATO DO PRESIDENTE
N.º 004/2021.
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 atualização do
Plano São Paulo instituído pelo
Decreto Estadual n.º 64.994 de
28 de maio de 2020, que em 11
de março de 2021 reenquadrou
todo o Estado de São Paulo na
FASE EMERGENCIAL, com a edição do Decreto n.º 65.563, de 11
de março de 2021.
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 - A Câmara Municipal
de Iperó enquanto perdurar o
enquadramento do Estado na
FASE EMERGENCIAL do Plano
São Paulo, com o intuito de
reduzir o fluxo e aglomeração
de pessoas no local funcionará
sem atendimento presencial à
população e sem a presença de
visitantes nas sessões plenárias
Artigo 2.º - No período descrito
no artigo 1º, os canais de comunicação para os munícipes terem
acesso aos serviços públicos à
distância serão reforçados no
horário compreendido entre as
8h e 17h.
Parágrafo único - O atendimento será realizado através do site
oficial da Câmara no endereço
eletrônico: http://camaraipero.
sp.gov.br/ acessando os canais
de atendimento online, como
a Ouvidoria, e-Sic, Whatsapp
(15) 3266-3446 e por meio de
e-mail secretaria@camaraipero.
sp.gov.br
Artigo 3.º - As sessões ordinárias
acontecerão normalmente todas
as terças-feiras, a partir das 19h,
SEM A PRESENÇA PÚBLICO,
e poderão ser assistidas pelo
youtube: https://youtube.com/
channel/UCZktVgu2h5wOINQeE2Ieqgw e facebook: https://
www.facebook.com/camaraipero/ ;
Artigo 4.º - A Câmara Municipal
poderá, sendo possível, realizar
sessão de forma remota, por
meio de solução tecnológica
que, dispensa a presença física
dos parlamentares em Plenário.
Artigo 5.º - Está terminantemente proibido a entrada ou
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permanência de servidor ou
vereador em qualquer ambiente
da Câmara sem a utilização de
máscara de proteção respiratória, bem como utilizando-a de
forma incorreta.
Artigo 6.º - Este Ato entrará em
vigor na data de sua publicação.
Sala de Sessões “Grácio Antonio
Vieira” em 12 de março de 2021.
Angelo Valário Sobrinho
Presidente
Publicado e registrado nesta secretaria em 12 de março de 2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO na UTI para COVID-19;
LEONARDO ROBERTO FOLIM, PreCONCURSO PÚBLICO 01/2019 CONSIDERANDO o feriado pro- feito do Município de Iperó, Estado
longado decretado no Municí- de São Paulo, no uso de suas atriA Prefeitura de Iperó, por meio pio de São Paulo, nos dias 26, 29, buições legais,
do Departamento de Recursos 30 e 31 de março e 1º de abril; CONSIDERANDO o agravamento da
Humanos e da Secretaria de CONSIDERANDO, ainda, a ne- pandemia do vírus COVID-19 e as
Saúde, comunica a convocação cessidade de adoção de medi- dificuldades enfrentadas por todo
para o provimento de cargo em das efetivas que visem frear a o Sistema Único de Saúde - SUS
caráter efetivo.
vinda de turistas ao Município e todas as instituições privadas de
A chamada seguirá a ordem dos e sua aglomeração, agravando saúde,
candidatos classificados nos diariamente o quadro hospitalar; CONSIDERANDO as normativas
termos do Edital de Concurso CONSIDERANDO, por fim, a dispostas na Lei Federal nº 13.979,
Público n° 001/2019.
decisão proferida na Ação Direta de 6 de fevereiro de 2020, que
LOCAL: Prefeitura de Iperó – Av. de Inconstitucionalidade (ADI) determinam medidas necessárias
Santa Cruz, 355 – Jardim Santa 6341, que confirmou que o ao enfrentamento da situação de
Cruz
enfrentamento do Coronavírus emergência da saúde pública deDATA: 30.03.2021
(COVID-19) é da competência corrente do COVID-19;
HORÁRIO: 09h30min
concorrente da União, dos Es- CONSIDERANDO o cenário epideCARGO: AUXILIAR ADMINIS- tados, do Distrito Federal e dos miológico verificado no município
TRATIVO- Classificado de nº 01º. Municípios.
nas últimas semanas com aumento
CARGO: TERAPEUTA OCUPADECRETA
expressivo de casos positivados
CIONAL- Classificado de nº 01º. Art. 1º. Fica proibida, no âmbito para a infecção humana Covid-19;
do Município de Iperó, a loca- CONSIDERANDO a necessidade de
Orientações:
ção de chácaras de recreio e profissionais da saúde para atuarem
1- Os candidatos deverão apre- assemelhados, com a finalidade na linha de frente ao Combate ao
sentar cópia acompanhada dos de realização de festividades e Coronavírus – Covid-19 dado o
originais da Carteira de Identida- eventos que gerem aglome- aumento expressivo no número de
de (RG) e Diploma ou Certificado rações, enquanto o Município casos suspeitos e positivos para a
acompanhado do respectivo estiver classificado nas fases infecção;
Histórico Escolar no momento “vermelha” e “emergencial” do
DECRETA:
da atribuição;
Plano São Paulo.
Art. 1º. Ficam convocados os
2- A escolha por procuração será Art. 2º. A proibição contida nes- servidores públicos municipais
feita mediante entrega do res- te decreto se estende aos pro- lotados na Secretaria Municipal
pectivo instrumento de mandato prietários de chácaras e asseme- de Saúde para atuar nas ações
com firma reconhecida acompa- lhados, que pretendam realizar de enfrentamento à situação de
nhado de cópias reprográficas festividades ou eventos particu- emergência em saúde pública, em
do documento de identidade do lares que gerem aglomerações. decorrência da infecção humaprocurador e do candidato que Art. 3º. O descumprimento des- na pelo Coronavírus (Covid-19).
ficarão retidas;
ta medida, configura infração Art. 2º. A designação dos servido3- Os candidatos chamados sanitária, sujeitando o (s) infrator res será realizada pela Secretaria
que ultrapassarem o número de (es) e o (s) proprietário (s) do de Saúde, conforme a necessidade
vagas somente escolherão em imóvel às penalidades previstas assistencial, independentemente,
caso do não comparecimento no Código Sanitário Estadual do cargo, lotação, turno de trabalho
ou desistência dos candidatos (Lei nº 10.083/1998), sem pre- e atribuições inerentes, preservanmelhores classificados.
juízo de eventual responsabili- do-se a jornada de trabalho.
Mais informações podem ser zação na esfera criminal.
Art. 3º. A composição das equipes
obtidas diretamente no Depar- Art. 4º. O Departamento de Fis- assistenciais será organizada de
tamento de Recursos Humanos. calização, Vigilância Sanitária e modo a equacionar as necessidaGuarda Civil Municipal, atuarão des institucionais para o adequado
Iperó, 25 de março de 2021. em conjunto ou isoladamente, funcionamento do serviço frente à
obstando qualquer situação demanda de atendimento durante
Departamento de
que venha a contrariar as deter- todo o período de funcionamento
Recursos Humanos
minações contidas nos artigos da unidade de saúde.
anteriores.
Art. 4º. A designação terá caráter
Secretaria de Saúde
Art. 5º. Este decreto entra vi- provisório como forma de reforçar
gor na data de sua publicação, as ações de prevenção e enfrentaDECRETO Nº 2.131,
revogadas as disposições em mento ao Coronavírus (Covid-19) e
DE 24 DE MARÇO DE 2021 contrário.
evitar a desassistência da população.
Art. 5º. As despesas com a execu“Dispõe sobre a proibição de loca- PREFEITURA MUNICIPAL DE ção deste Decreto correrão por conção de chácaras e assemelhados IPERÓ, 24 DE MARÇO DE 2021. ta de dotação orçamentária própria,
com a finalidade de realização
suplementada se necessário.
de festividades e eventos que LEONARDO ROBERTO FOLIM Art. 6º. Este Decreto entra em vigor
gerem aglomerações, enquanto o
Prefeito
na data de sua publicação.
município estiver classificado nas
fases ”vermelha” e “emergencial”
LUCIANA SANTUCCI
PREFEITURA DE IPERÓ, EM 23 DE
do Plano São Paulo. “
Secretária de Governo
MARÇO DE 2021.

A Prefeitura de Iperó, por meio
da Divisão de Recursos Humanos e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados para comparecimento às repartições municipais
para fins de provimento de
cargo em caráter efetivo.
A convocação seguirá a ordem
de classificação dos candidatos,
nos termos do Edital de Concurso Público n° 001/2019.
LOCAL: Prefeitura de IperóAvenida Santa Cruz, 355- Jardim
Santa Cruz– Iperó-SP
DATA: 30.03.2021
HORÁRIO: 09h30min
CARGO: PSICÓLOGO II- Classificado de nº 03º.
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 LEONARDO ROBERTO FOLIM,
obtidas diretamente na Divisão Prefeito do Município de Iperó,
de Recursos Humanos.
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a situação
Iperó, 25 de março de 2021. epidemiológica no Município
de Iperó, em especial a disponiDivisão de Recursos Humanos bilidade de atendimento da rede
pública, que atualmente utiliza
Secretaria de Assistência e 100% (cem por cento) dos leitos

DECRETO Nº 2.130,
DE 23 DE MARÇO DE 2021.

LEONARDO ROBERTO FOLIM
Prefeito de Iperó

“Convoca Servidores da Secre- Publicado nesta Secretaria, em 23
taria de Saúde para atuar nas
de Março de 2021
ações de enfrentamento à situação de emergência em saúde púLUCIANA SANTUCCI
blica decorrente do Coronavírus
Secretária de Governo
(Covid-19)”.
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IPERÓ EM ALERTA

Prefeitura dá início nas
barreiras sanitárias em
todas as entradas da
cidade

A Prefeitura de Iperó salvar vidas. Os prejudicadeu início nesta sexta- dos serão penalizados por
-feira (26) às operações serem infratores e realide fiscalização no mu- zarem um crime contra a
nicípio. A fiscalização da saúde pública. Por isso, a
Prefeitura com apoio de Prefeitura pede a colaboGuardas Municipais já ração de todos em ficar
estão nas ruas em ope- em casa e também com
ração, além disso, as bar- a denúncia de aglomerareiras sanitárias também ções. As equipes de fiscajá estão em andamento lização estão empenhadas
em todas as entradas e, independentemente
da cidade. Conforme do horário, irão até o local
Decreto Municipal N° para a aplicação de multa.
2.129, tais medidas foram “Nós não estamos em um
tomadas devido ao co- momento para comemolapso de saúde pública rações e cada um precisa
e privada, e ao feriado fazer a sua parte. Intenprolongado da capital. sificamos os serviços de
As barreiras sanitárias fiscalização no município
contam com o empenho e qualquer inf ração às
de servidores públicos medidas de restrição estade diversos setores, au- belecidas ocorrerá multa.
toridades policiais e vo- Contamos mais uma vez
luntários. Todos recebe- com o apoio e colaboração
ram orientações e estão da população para que tedevidamente equipados nhamos eficiência nessas
para a prevenção do novas medidas” destaca o
contágio do vírus. A ação prefeito municipal. ■
nas estradas da cidade
está programada para
acontecer nesta sexta-feira (26), no sábado
(27) e no domingo (28).
A Prefeitura frisa que as
ações não pretendem
prejudicar a população,
e sim, contribuir para

COMBATE AO COVID-19

Iperó prossegue com
higienização de vias
públicas
O serviço de higieni- importante ressaltar que a
zação de vias públicas colaboração da população
e locais com grande é de extrema necessidade
circulação de pessoas neste momento. Não aglosegue no município. merem, saiam de casa para
A equipe que realiza o o necessário e redobrem os
serviço segue hoje, 24, cuidados de higiene.
na área central da cida- “Estamos passando por
de, e amanhã, 25, segue um momento mais delicanos bairros Bacaetava e do da pandemia, mas não
George Oetterer.
estamos medindo esforços
O processo de higie- para diminuir ao máximo o
nização, que aconte- contágio do vírus. Contace quinzenalmente, é mos com a colaboração de
mais uma medida pre- todos, e vamos continuar
ventiva realizada pela tratando a saúde e toda
Prefeitura para evitar a a questão do coronavírus
disseminação do vírus como nossa prioridade”,
da COVID-19. É muito destaca o Prefeito. ■
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