
 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 112 - ANO V 
Quarta-Feira, 26 de julho 

de 2017 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
www.iracemapolis.sp.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 
 

1 

PORTARIA Nº 075/2017 DE 26 DE JULHO 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 ANTONIO JOSÉ MARTINATTI ALVES 

RODRIGUES portador do RG n.º 27.748.701-8 ocupante do emprego público 

permanente de Oficial I, a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo período de 

12 (doze) meses, a partir de 01 de agosto de 2017. 

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 seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

PORTARIA Nº. 076/2017 de 26 de julho de 2017. 

“Que designa supervisores para o Programa Federal Criança Feliz – Primeira Infância no 

SUAS.” 

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 Lei Municipal 2057/2013 que autoriza a gratificação para funcionário 

efetivo que exerça função diferenciada com recurso de programa federal; 

 Considerando a Resolução CNAS, nº 32, DE 28 de Novembro de 2011, que estabelece 

percentual dos recursos do SUAS, cofinanciados pelo governo federal, que poderão ser 

gastos no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência; 

 Considerando a Resolução CNAS nº 20, de 24 de Novembro de 2016 que aprova os 

critérios de partilha para o financiamento federal do Programa Primeira Infância no 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, para os exercícios de 2016 e 2017; 

 Considerando as normativas técnicas do Programa Criança Feliz – Primeira Infância no 

SUAS que dispõe sobre a necessidade de supervisor de nível superior para visitadores do 

referido programa e pagamento de recursos humanos; 

RESOLVE: 

Art. 1 – Ficam designadas as servidoras Ivone Antônia Pereira e Marta Dias Costa como 

Supervisoras do Programa Criança Feliz, a partir do dia 01 de agosto de 2017. 

Art. 2 – As servidoras farão jus a uma gratificação salarial de R$250,00 enquanto houver 

o desenvolvimento do Programa Federal. 

Art. 3 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4 – Revogam-se as disposições contrárias. 

Iracemápolis, vinte e seis dias do mês de julho 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 pública a abertura do Edital do Pregão 

Presencial sob nº 27/2017, do tipo menor preço por item, para o Registro de Preços de 

serviços de auto mecânica para manutenção preventiva dos veículos leves, médios e 

pesados da frota municipal, após orçamento prévio e aprovado. Valor global estimado: 

R$ 907.200,00. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 09/08/2017, 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, 26 de julho de 2017. 

 

Paulo Borba 

– Diretor de Compras e Licitações- 

 

Termo de Homologação e Adjudicação - CONVITE Nº 11/2017 

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Iracemápolis torna público que o 

Senhor Prefeito Municipal Fábio Francisco Zuza,HOMOLOGA o Procedimento 

Licitatório realizado na Modalidade CONVITE Nº11/2017 , que se trata de Contratação 

de empresa especializada no fornecimento de refeições através do sistema self service, 

nas instalações da empresa contratada ou eventualmente com entrega nas dependências 

do prédio onde funciona a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do Município e 

ADJUDICA à empresa vencedora: FATIMA APARECIDA MATAVELLI 35090026874 , 

valor unitário de R$16,00, perfazendo o valor global de R$ 61.824,00, ficando a mesma 

aguardando a convocação para assinatura do contrato.  

Iracemápolis 26 de Julho de 2017.  

 

Paulo Sergio Borba 

- Diretor de Compras e Licitações- 

 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. DANIELE RENATA DUARTE 

DO PATEO BATISTA para assumir o contrato temporário no cargo de Merendeira 

referente ao Processo seletivo n° 01/2017. Caso não compareça no prazo de 03 dias será 

considerado desistente da vaga. 

Iracemápolis, 26 de julho de 2017. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ROSANGELA SILVA DO 

NASCIMENTO para assumir o contrato temporário no cargo de Merendeira referente ao 

Processo seletivo n° 01/2017. Caso não compareça no prazo de 03 dias será considerado 

desistente da vaga. 

Iracemápolis, 26 de julho de 2017. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

 

 

 


