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PORTARIA Nº 055/2017 DE 21 DE MARÇO DE 2017. 

“Que concede suspensão temporária de contrato de trabalho a servidor municipal”.  

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 
Município de Iracemápolis; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica concedido ao servidor EDERSON RODRIGUES MACHADO portador do 
RG n.º 41.327.067-1 ocupante do emprego público permanente de Professor de Educação 
Física, a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo período de 12 meses. 

Art. 2º - A suspensão não será remunerada e nem ocasionará implicações previdenciárias 
e fundiárias em função da suspensão dos recolhimentos. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 
- Prefeito Municipal – 

 

PORTARIA N.º 056/2017, DE 21 DE MARÇO DE 2017. 

“Que retifica composição da comissão processante dos autos da portaria 57/2016.” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo; 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial, pela Lei Orgânica do 
Município; 

CONSIDERANDO protocolo de membro da comissão;  

RESOLVE: 

Art. 1.º -  O artigo 7.º da portaria n.º 57/2016 de 31 de maio de 2016, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 7.º - Fica nomeada a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, formada 
pelos seguintes servidores permanentes: 

I. Kátia Cristina Fedato Marrafon - Presidente 

II. Carlos Alberto Bertanha - Secretário e Relator  

III. Alesandra Moura do Carmo - Membro 

Parágrafo Primeiro. – A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por 
igual período, para concluir seus trabalhos. 

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 
- Prefeito Municipal – 

 
Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Presencial 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público a abertura do Pregão Presencial sob 
nº 08/2017, do tipo menor preço por lote, com registro de preços para a aquisição de suco 
de fruta concentrado para atendimento da merenda escolar e creches municipais, 
objetivando atender a demanda de forma parcelada e contínua por um período de 12 
(doze) meses. Valor total estimado: R$ 479.025,40. Sessão de entrega e abertura dos 
envelopes será no dia 03/04/2017, às 09h00, na Sala de Licitações. O edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados para consulta e retirada no site 
www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). Outras informações e questionamentos 
somente pelo e-mail compras@iracemapolis.sp.gov.br. com o Pregoeiro.  
 
Iracemápolis/SP, 21 de março de 2017. 
 

Paulo Sergio Borba 
– Diretor de Compras e Licitações- 

 

 
 
 


