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DECRETO Nº 3403 DE 11 DE JULHO DE 2017. 

“Dispõe sobre a observância da ordem cronológica nos pagamentos a fornecedores e dá 

outras providências”. 

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 

Municipal, 

DECRETA: 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. - Fica estabelecida a observância dos pagamentos em ordem cronológica por fonte 

de recursos de que trata a Lei nº.  8.666/93, art. 5º. caput e art. 3º.  

Art. 2º. - A observância dos pagamentos em ordem cronológica aos fornecedores de bens 

e serviços destina-se a: 

I - assegurar a legítima expectativa dos fornecedores que firmam relação jurídica contratual 

com a Administração; 

II - diminuir os riscos da contratação, aumentando, por conseqüência, a competitividade 

nas licitações; 

III - atender aos princípios constitucionais e a legislação aplicável à matéria; e 

IV - facilitar o relacionamento com os fornecedores ao agilizar os processos de despesas. 

Art. 3º. - A responsabilidade pela ordenação das despesas é de cada Coordenador, 

relativamente à sua Coordenadoria e será formalizada no ato da emissão da requisição de 

despesa. 

Capítulo II 

DAS LISTAS CLASSIFICATÓRIAS DE PAGAMENTOS 

Art. 4º. - O Poder Executivo organizará listas classificatórias de pagamentos distintas em 

ordem cronológica de liquidação por fonte de recursos: 

I - para compras e serviços acima de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme previsão de 

vencimento previsto nos respectivos contratos ou instrumentos equivalentes; 

II - para compras e serviços até o valor estabelecido no inciso anterior o pagamento se dará 

em lista específica, a contar da liquidação da despesa e entrega do documento fiscal; 

§ 1º. - As listas de vencimentos incluirão todos os débitos da Fazenda Pública para com 

fornecedores de bens, produtos e serviços, independente do exercício de origem da dívida. 

§ 2º. - A inclusão de previsão de pagamento a fornecedor na lista em ordem cronológica se 

dará após a regular liquidação da despesa, cumprimento dos requisitos exigidos em 

contrato e apresentação do documento fiscal. 

§ 3º. Na hipótese de haver mais de uma liquidação e mesma fonte de recurso para uma 

mesma data, para efeitos de classificação na lista por ordem cronológica, será considerado 

melhor classificado o pagamento a fornecedor de acordo com a ordem de chegada do 

documento fiscal. 

Art. 5º. - Nos documentos fiscais de serviços a data da emissão deverá acompanhar a 

periodicidade da prestação de serviços. 

Capítulo III 

DAS EXCEÇÕES 

SEÇÃO I 

SITUAÇÕES JUSTIFICÁVEIS 

Art. 6º. - O pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de 

exigibilidade somente poderá ser realizado caso comprovado prejuízo ao erário ou ao 

interesse público, em situações extraordinárias, tais como: 

I - para evitar fundada ameaça de interrupção dos serviços essenciais ou para restaurá-los; 

II - para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que 

determine a suspensão de pagamentos; 

III - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de 

irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à 

certeza e liquidez da obrigação, caso em que a apuração não ultrapassará o prazo máximo 

de quinze dias, prorrogáveis motivadamente; 

IV - nos casos em que decorram vantagens financeiras para o erário, como descontos e 

abatimentos para pagamentos antecipados, conforme oferta isonômica aos fornecedores; e 

V - nos casos em que for decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública 

no Município. 

Parágrafo único: O pagamento de que trata este artigo será precedido de justificativa do 

Coordenador Ordenador de Despesa, devidamente aprovada pelo Prefeito Municipal e 

ciência da Unidade de Controle Interno, de publicação na imprensa oficial e no portal da 

transparência do Município. 

SEÇÃO II 

SITUAÇÕES NÃO APLICÁVEIS 

Art. 7º. - Não se aplicam as disposições deste Decreto relacionadas: 

I - para suprimentos de fundos e diárias; 

II - aos pagamentos de vencimentos ou parcelas indenizatórias de salários, ativos, inativos 

e pensionistas; 

III - ao pagamento de obrigações tributárias; 

IV - às necessárias para dar cumprimento a ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, 

multas de entidades governamentais ou decisões do Tribunal de Contas; 

V - aos repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções econômicas; 

VI - às transferências que se fundamentem no art. 26 da LC nº. 101/2000; 

VII - às devoluções de tributos municipais; 

VIII - às devoluções de transferências voluntárias; 

IX - aos repasses ao Poder Legislativo, Regime Próprio de Previdência Social ou entidades 
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da administração indireta; 

X - que não sejam regidas pela Lei Federal nº. 8.666. 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÕES DIVERSAS E FINAIS 

Art. 8º. - As listas de credores serão divulgadas no Portal Transparência do Poder 

Executivo. 

Art. 9º. - O contratado poderá representar à Controladoria para impugnar a preterição de 

seu crédito na ordem cronológica de pagamentos. 

Art. 10º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº 3404/2017 DE 11 DE JULHO DE 2017. 

“Dispõe sobre medidas e providências para a redução e otimização das despesas de 

custeio do Poder Executivo “. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições, e 

 CONSIDERANDO a obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as ações do 

Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa; 

 CONSIDERANDO a necessidade de contenção de despesas, otimização dos recursos 

existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão 

governamental e pelo respeito às diretrizes estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 

101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

 CONSIDERANDO, ainda, a deterioração do cenário econômico nacional, 

 D E C R E T A: 

 Art. 1º Os órgãos da Administração Direta e os de Administração Indireta que dependam 

em qualquer proporção de receitas públicas provenientes do orçamento da Prefeitura do 

Município de Iracemápolis deverão adotar as medidas de redução de gastos públicos 

estabelecidas por este Decreto. 

 Parágrafo único. As medidas de redução de despesas de que trata este Decreto aplicam-

se, tão somente, ao Poder Executivo e serão implementadas a partir de 11 de julho de 2017, 

vigorando por tempo indeterminado. 

 Art. 2º Ficam estabelecidas as seguintes medidas para redução das despesas no âmbito do 

Poder Executivo: 

 I - redução, no mínimo, de 25% (vinte e cinco por cento) nas despesas com adiantamentos 

de material de consumo e prestação de serviços; 

 II – redução de 25% (vinte e cinco por cento) nas despesas com diárias para viagens de 

servidores municipais, exceto nos casos de motoristas, no transporte de pacientes em 

tratamento de saúde, que deverão ser submetidas a avaliação do Divisão de Despesas da 

Secretaria Municipal de Finanças; 

 III – redução de 25% (vinte e cinco por cento) nos adiantamentos destinados a agentes 

políticos; 

 IV – redução de 25% (vinte e cinco por cento) no consumo de combustíveis, tendo como 

base a média da utilização nos últimos 6 (seis) meses, exceto os veículos utilizados para 

transporte de pacientes em tratamento de saúde, guarda municipal e ambulâncias; 

 V – redução em 25% (vinte e cinco por cento) no número de cópias e impressões; 

 VI – redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos gastos com horas-extras, com limitação 

de até 30 (trinta) horas na totalidade para cada servidor, salvo excepcionalidade a ser 

aprovada pelo Prefeito Municipal; 

 VII – redução de 25% (vinte e cinco por cento) da disponibilidade de linhas telefônicas 

com permissão de ligações interurbanas e celulares em todas as unidades pertencentes à 

Prefeitura Municipal; 

 VIII – redução de 25% (vinte e cinco por cento) das despesas com publicidade 

institucional, exceto as publicações obrigatórias por lei; 

 § 1º Não serão autorizadas despesas com equipamentos e material permanente, exceto 

autorizados pelo Prefeito Municipal. 

  Art. 3º Ficam suspensas as despesas com custeio relativas a: 

 I – participação individual dos servidores públicos municipais em treinamentos, 

seminários e cursos de qualificação de qualquer área, salvo casos obrigatórios por lei, ou 

qualificações coletivas nas dependências da Prefeitura Municipal; 

 II – todo e qualquer auxílio a eventos não considerados oficiais do município, promovidos 

por quaisquer instituições e não previstos na lei orçamentária; 

 III – coffee break, lanches e assemelhados em eventos e refeições de qualquer natureza; 

 IV – aquisição de passagens aéreas, exceto, as expressamente autorizadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 Art. 4º Dependerão de avaliação da necessidade e urgência e de aprovação prévia do 

Coordenador Municipal de Finanças e do Prefeito Municipal: 

 I – a celebração de termos aditivos que impliquem acréscimo de objeto, no tocante a 

contratos de prestação de serviços e aquisições de materiais; 

 II – a celebração de novos contratos de locação de imóveis e o reajuste dos contratos atuais 

acima do índice inflacionário do período. 

 Art. 5º Ficam ainda estabelecidas as seguintes medidas administrativas e de restrições 

orçamentárias para o efetivo controle da despesa pública: 

 I - não serão autorizadas novas contratações de servidores, exceto nas áreas de saúde, 

educação, assistência social e segurança pública, mesmo em caso de aposentadoria e 

demissão voluntária; 

 II – não serão cedidos servidores públicos, com ônus para o Município, para órgãos de 

outros entes da federação; 

 III – será mantido controle rigoroso de uso de linhas telefônicas, privilegiando o contato 
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por e-mail e intranet; 

 IV - a título de racionalização do uso de recursos materiais, será admitida a impressão em 

frente e verso da folha em todos os documentos oficiais gerados pela Prefeitura Municipal; 

 V – não serão autorizadas a realização de despesas por coleta de preços, salvo em casos 

de urgência, na iminência da paralisação de serviços essenciais. 

 Art. 6º Deverá o titular de cada pasta apresentar ao Chefe do Executivo, um Plano de 

Eficiência Energética, visando à redução das despesas com energia elétrica. 

 Art. 7º Fica determinado aos titulares de cada pasta a apresentação de relatório de 

contratos e convênios, apontando a possibilidade de redução de valores, desde que o 

mesmo não implique em prejuízo nas atividades desenvolvidas. 

 Art. 8º Fica expressamente determinado aos Coordenadores Municipais a estrita 

observação e cumprimento das disposições contidas neste Decreto, ficando a seu cargo a 

adoção de medidas necessárias à sua implementação. 

 Art. 9º As Coordenadorias Municipais de Finanças e de Administração ficarão 

responsáveis pelo acompanhamento e verificação quanto à observância e cumprimento das 

medidas estabelecidas neste Decreto. 

 Art. 10. As excepcionalidades decorrentes da aplicação do presente decreto, deverão ser 

discutidas entre o titular de cada de pasta/coordenadoria e o Prefeito Municipal. 

 Art. 11. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 Iracemápolis, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete. 

CUMPRA-SE. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO N.º 3405/2017, DE 11 DE JULHO DE 2017. 

“Dispõe sobre a regulamentação da emissão de Certidões Tributária através de meio 

eletrônico e dá outras providências”. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município; 

D E C R E T A: 

Art. 1.º - Todos os contribuintes constantes dos cadastros fiscais, mobiliário e imobiliário, 

desta municipalidade, pessoas físicas, pessoas jurídicas, outros entes equiparáveis a estas, 

tomadores e prestadores de serviços, conforme elencado no Código Tributário do 

Município de Iracemápolis Lei Municipal n.º 1058/1997, que exerçam atividades 

econômicas no território do Município de Iracemápolis, deverão solicitar, ao Departamento 

de Tributação a emissão e expedição de certidão, contendo a situação fiscal do mesmo. 

Art. 2.º - Conforme previsto no Art. 1.º da Lei Municipal n.º 2089/2014, as certidões são 

discriminadas e expedidas como negativa, positiva ou positiva com efeito negativo. 

Art. 3.º - Todas as certidões constantes do artigo 2° desde decreto poderão ser emitidas 

pela Fazenda Municipal, através do Departamento de Tributação, conforme e através dos 

meios determinados por este órgão. 

Parágrafo Único - No caso específico de certidões emitidas através de meio eletrônico, 

conforme os recursos mencionados no caput deste artigo, o contribuinte está obrigado a 

informar o seu número junto a Receita Federal, Cadastro da Pessoa Física – CPF ou 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, antes de informar a devida inscrição 

municipal. 

Art. 4.º - As certidões só terão validade sem rasuras e emendas. 

Art. 5.º - Fazem parte do presente decreto as orientações para o preenchimento dos campos 

obrigatórios necessários para a emissão das Certidões. 

Art. 6.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

DECRETO Nº 3406/2017 DE 11 DE JULHO 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$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais), o crédito 
aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de remanejamento: 

 

 

 

Crédito 

Fi-

cha 

        19 

Unidade 

Orc. 

02.01.01 

Funcional  Programá-

tica 

04.122.7002.2010 

Natureza da Des-

pesa 

3.3.90.30.00 

Destinação Re-

curso 

01.000.00 

Valor 

Recurso 526 02.07.01 08.244.4001.1033 4.4.90.52.00 05.000.00 10.000,00 

Crédito            53 02.02.01 04.121.7004.2008 3.3.90.39.00 01.000.00 
 

Recurso 526 02.07.01 08.244.4001.1033 4.4.90.52.00 05.000.00 60.000,00 

Crédito 446 02.06.01 10.302.1003.2023 3.3.90.30.00 01.000.00 
 

Recurso 612 02.09.01 15.452.8003.2003 3.3.90.39.00 01.000.00 50.000,00 

Crédito 586 02.08.01 17.512.5001.1029 4.4.90.51.00 01.000.00 
 

Recurso 612 02.09.01 15.452.8003.2003 3.3.90.39.00 01.000.00 6.000,00 

Crédito 620 02.09.01 15.452.8003.2055 3.3.90.30.00 01.000.00 
 

Recurso 604 02.08.01 17.544.5001.1023 4.4.90.51.00 01.000.00 25.000,00 

 

Artigo 2º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e 

suplementar na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o crédito aberto na forma 

do artigo será coberto com recursos provenientes de transposição: 

 
Fi-

cha 
Unidade 

Orc. 
Funcional  Programá-

tica 
Natureza da Des-

pesa 
Destinação Re-

curso 
Valor 

Crédito 406 02.06.01 10.301.1006.2034 3.3.90.30.00 01.000.00  

Recurso 453 02.06.01 10.302.1003.2056 3.1.90.11.00 05.000.00 15.000,00 

Artigo 3º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e 

suplementar na importância de R$ 112.000,00 (cento e doze e mil reais), o crédito aberto 
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na forma d o artigo será coberto com recursos provenientes de transferência: 

 

 

 

Crédito 

Fi-

cha 

446 

Unidade 

Orc. 

02.06.01 

Funcional  Programá-

tica 

10.302.1003.2023 

Natureza da Des-

pesa 

3.3.90.30.00 

Destinação Re-

curso 

01.000.00 

Valor 

Recurso 453 02.06.01 10.302.1003.2056 3.1.90.11.00 05.000.00 110.000,00 

Crédito 546 02.07.01 08.244.4001.2047 3.3.90.39.00 01.000.00 
 

Recurso 526 02.07.01 08.244.4001.1033 4.4.90.52.00 05.000.00  2.000,00 

Artigo 4º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da 

4.320/64.  

Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA N.º 073/2017, DE 11 DE JULHO DE 2017. 

“Que altera Comissão Processo Administrativo Disciplinar”. 

FÁBIO FRANCISO 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 e; 

CONSIDERANDO a denúncia subscrita pelo Senhor Hemerson Luis Grillo, com registro 

no Protocolo sob n° 3619/2017, encaminhando cópia do Boletim de Ocorrência n.º 

581/2017, solicitando prodivências com relação aos fatos ocorridos no sertor de transporte, 

no dia 01/06/2017, envolvendo servidores ocupantes do emptego público de motorista; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face dos servidores 

públicos Edmilson de Moraes e Luis Vaine Martins, ocupantes do emprego público de 

motorista, em virtude de supostamente terem violado os deveres funcionais inculpidos no 

artigo 91, inciso IV e XI, bem como a proibição encartada no artigo 92, inciso V, ambos da 

Lei Municial n.º 1962/2012, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período se houver 

necessidade. 

Art. 2º - Fica alterada a Comissão de que trata o artigo anterior, que terá a seguinte 

composição: Presidente: Raquel Esteves Tomé, Relator: Thais Larissa Olivatto Cardoso, 

Membro: Leonardo Kaiala Goulart Ferreira. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

 


