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DECRETO Nº 3367, DE 3 DE ABRIL DE 2017 

 

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências" 

 FABIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de IRACEMAPOLIS em exercício, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhe são conferidas 

Decreta: 

 Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e 
suplementar na importância de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), o crédito aberto 
na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de transferência 

 

 
Ficha Unidade Orc. Funcional Programática  Natureza da Despesa Destinação RecursoValor 

Crédito 9 01.01.01 01.031.7001.2001  3.3.90.36.00 01.000.00  

Recurso 12 01.01.01 01.031.7001.2001  4.4.90.52.00 01.000.00 47.000,00

 Artigo 2º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da 
4.320/64. 

 Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE 

Iracemápolis, aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 
Prefeito Municipal 

 

PORTARIA N.º 059/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017. 
 

“Que instaura processo administrativo disciplinar, originário da sindicância investigativa 
nº 5200/2015, para apuração de servidores.” 

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 o relatório final da Comissão de Sindicância investigativa nº 
5200/2015, desmembrada dos autos nº 1405/2015;  

RESOLVE: 

Art. 1.º - Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apuração constante no 
relatório final da comissão de sindicância investigativa n.º 5200/2015, devendo apurar 
eventuais irregularidades cometidas pelos servidores Alexandre Aparecido Figueiredo e 
João Francisco Martinatti Alves. 

Art. 2.º - Fica nomeada a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, formada 
pelos seguintes servidores permanentes: 

I. Mário Domingos Leme - Presidente 
II. Carlos Alberto Bertanha - Secretário e Relator 
III. Thais Larissa Olivatto Cardoso – Membro 

 
Art. 3.º – A comissão poderá requisitar no departamento jurídico o acompanhamento dos 
trâmites legais do referido processo administrativo. 

Art. 4.º - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 5.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos três dias do mês de abril 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 11/2017, do tipo menor preço com critério de julgamento menor preço por lote, 
objetivando o Sistema de Registro de Preços para aquisição de hortifrutigranjeiros dos 
lotes fracassados no pregão presencial nº 07/2017, para atendimento a merenda escolar e 
creches municipais com entregas ponto a ponto. O valor global estimado para 12 (doze) 
meses é de R$ 309.953,95. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 
18/04/2017, às 09h00, na Sala de Licitações. O edital e seus anexos encontram-se para 
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, 03 de abril de 2017. 
 

Paulo Sergio Borba 
– Diretor de Compras e Licitações- 

 
 
 

 


