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DECRETO Nº. 3410/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017. 

“Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Monitoramento e Avaliação para parcerias 

celebradas com Organizações da Sociedade Civil.” 

 

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

usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

 

 Considerando a necessidade de monitorar e avaliar as parcerias celebradas entre a 

Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil nos termos da Lei 13.0204/15; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso XI do Art.2º, e § 1º do art. 27 da Lei 

13.019, de 31 de julho de 2014, 

DECRETA: 

Art. 1º. Designa como membros para monitorar e avaliar as parcerias firmadas entre o 

Município de Iracemápolis e as Organizações da Sociedade Civil, os seguintes servidores 

ou Conselheiros: 

I  - Membro: Marly Rodrigues de Souza Primo – Assistente Social 

II  - Membro: Priscila Antonia Ferraz Pereira – Oficial I; 

III  - Membro: Fabiana Carla Torrezan Sampaio – Professor I; 

IV  - Membro: Olívia Maria Balaiuna – Enfermeiro Saúde da Família; 

V  - Membro: Juvenal Baptistella Chiocheti - Enfermeiro Saúde da Família; 

VI  - Membro: Maria Lúcia Grillo Cardoso – Diretor do Setor de Patrimônio; 

VII  - Membro: Cristiane Ferreira Dequero Martins - Procurador Jurídico; 

VIII  - Suplente: Joice Patrícia Telles – Assistente Social; 

IX  - Suplente: Alexandre Aparecido Figueiredo - Contador; 

X  - Suplente: Jacintho Franco de Campos – Secretário Executivo. 

Art. 2º. Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as Organizações da Sociedade Civil. 

§ 1º A nomeação dos membros deve manter pelo menos 2 funcionários com cargo efetivo 

e cumprido o estágio probatório. 

§ 2º O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão, em caso específico, 

se nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1 (uma) das 

entidades em disputa. 

§ 3º Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de dirigentes ou 

membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como 

se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que trata os parágrafos 2º e 3º deste artigo, o membro da 

comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor ou conselheiro caso 

esteja impedido ou impossibilitado de assumir as funções que a Comissão necessita. 

§ 5º Constatadas as irregularidades previstas nos parágrafos 2º e 3º, todos os Atos da 

Comissão, relativamente àquele certame, tornam-se nulos. 

§ 6º Os efeitos deste decreto, conforme o caso se estendem aos termos aditivos das 

parcerias.  

Art. 3º. Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar os relatórios 

técnicos de monitoramentos elaborados pelo gestor, conforme previsto no art. 59 da Lei 

13.019/14. 

Parágrafo Único - A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá vistoriar e fiscalizar 

a parceria no local onde se realiza o objeto, sem descaracterização das funções do Gestor. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº. 3411/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017. 

“Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Seleção para parcerias celebradas com 

Organizações da Sociedade Civil” 

 

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

usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

 

Considerando a necessidade de selecionar a parceria mais vantajosa a ser celebrada entre 

a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos artigos da Lei 

13.0204/15; 

 

E em cumprimento a nomeação que trata inciso X do Art.2º, e § 1º do art. 27 da Lei 13.019 

de 31 de julho de 2014. 

DECRETA: 

Art. 1º. - Designa como membros para a seleção de parcerias firmadas entre a 

Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, os seguintes servidores ou 

Conselheiros: 

I - Membro: Silvana Cristina de Sousa Sestenaro – Assistente Social; 

II - Membro: Graziella Fachinelli – Oficial I; 

III - Membro: Daniela Redondano – Professor I; 

IV - Membro: Geseli Alves da Silva – Chefe Administrativa da Unidade Básica de Saúde; 

V - Membro: Eliane Fedatti Raetano – Profissional de IEC; 

VI - Membro: Mário Domingos Leite - Contador; 

VII - Membro: Paulo Cezar Pelissari – Procurador Jurídico; 

VIII - Suplente: André Cândido de Souza – Diretor de Vigilância Epidemiológica e 

Sanitária; 

IX - Suplente: Nelson Benedito Granso – Coordenador de Gabinete; 
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X -  Suplente: Thais Larissa Olivatto Cardoso – Oficial I.§ 1º A nomeação dos membros 

deve manter pelo menos 2 funcionários com cargo efetivo e cumprido o estágio 

probatório. 

§ 2º O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão, em caso específico, 

se nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1 (uma) das 

entidades em disputa. 

§ 3º Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de dirigentes ou 

membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como 

se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que trata os parágrafos 2º e 3º deste artigo, o membro da 

comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor ou conselheiro caso 

esteja impedido ou impossibilitado de assumir as funções que a Comissão necessita. 

§ 5º Constatada as irregularidades previstas nos § 2º e §3º, todos os Atos da Comissão, 

relativamente àquele certame, tornam-se nulos. 

Art. 2º. - Compete a Comissão de Seleção processar e julgar os chamamentos, em todas as 

fases, selecionar, classificar, verificar documentos e homologar, as parcerias nos prazos 

previstos. 

§ 1º A comissão deve solicitar que a Administração pública divulgue o resultado do 

julgamento em até 5 dias em página do sítio oficial da administração pública na internet 

ou sítio eletrônico oficial equivalente. 

§ 2º A Comissão de Seleção deverá exigir da Entidade classificada e selecionada, o 

atendimento aos requisitos previstos e exigidos na Lei 13.204/15, que caso não atendido 

proceder-se-á a verificação da posteriormente classificada, e assim sucessivamente. 

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº. 3412/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017. 

“Dispõe sobre a nomeação do Gestor para parceria com a Organização da Sociedade 

Civil” 

 

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

usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

 

Considerando a necessidade de gerenciar parceria celebrada entre a administração pública 

e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos artigos 61 e 62 da Lei 13.019, de 31 de 

julho de 2014; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso IV do art. 2º, alínea ‘h’ do inciso V do 

art. 35, da Lei 13.019/14; 

 

DECRETA: 

Art. 1º. - Designa a Sra. Escolástica Bonin Denardi, Coordenadora de Educação, como 

gestora das parcerias firmada entre a Coordenadoria da Educação e as Organizações da 

Sociedade Civil; 

 §1º Os efeitos deste decreto, conforme o caso estende aos termos aditivos destas parcerias. 

 § 2º O servidor nomeado está impedido de gerenciar a parceria, no caso específico, se nos 

últimos 5 (cinco) anos tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1(uma) das entidades 

parceiras. 

 §3º Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja parente do dirigente ou de membros 

da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau. 

 § 4º Confirmada a relação de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, o gestor deve manifestar 

pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente 

para o caso, mantido sua atuação nos demais parcerias. 

 § 5º Constatada a irregularidade prevista nos termos que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, 

todos os Atos do gestor tornam-se nulo, obrigando refazê-los, inclusive com visitas 

intempestivas às entidades parceiras. 

Art. 2º. - São obrigações do gestor, cumprir o estabelecido no art. 61 da Lei 13.019/14, no 

tocante a: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que compro-

metam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 

indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as provi-

dências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detec-

tados; 

III. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, an-

tes e durante a vigência do objeto, e submeter à homologação pela Co-

missão de Monitoramento e Avaliação designada, que deverá conter no 

mínimo: 

a) Descrição sumária as atividades e metas estabelecidas; 

b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e 

do impacto do benefício social obtido em razão da execução do 

objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 

aprovados no plano de trabalho; 

c) Valores efetivamente transferidos pela administração pública e 

valores comprovadamente utilizados; 

d) Quando for o caso, os valores pagos nos termo do art. 54 da Lei 

13.019/14, os custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as 

sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financei-

ras, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos; 

e) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresen-

tados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; 

f) Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e externo, 

no âmbito de fiscalização preventiva, bem como de suas conclu-

sões e das medidas que tomaram em decorrência dessas audito-

rias. 

 

IV. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas fi-

nal, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que 

trata o art. 59 da Lei 13.019/14. 

V. Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, materiais e 

equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento 

e avaliação. 

VI. Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019/14, e no instrumento 

da parceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos impetrados. 

VII. Exigir a prestação de contas da entidade parceiras, conforme determina 

a Lei 13.019/14, e demais exigências previstas no instrumento de par-

ceria e nas normas do Tribunal de Contas jurisdicionado, caso houver. 
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VIII. Realizar pesquisa de satisfação das parcerias quando a duração for su-

perior a 1(um) ano. 

Art. 3º. - Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em vigor ou de parceria 

não renovada, conforme prevê o parágrafo único do art.62 da Lei 13.019/14, cabe ao gestor 

notificar a Administração Municipal, no prazo de 03 dias do conhecimento do fato, para 

que intervenha no objeto a fim de atender ao que dispõe o artigo 62 da referida Lei, sob 

pena de responsabilidade. 

Art. 4º. - Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as OSC. 

Art. 5º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº. 3413/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017. 

“Dispõe sobre a nomeação do Gestor para parceria com a Organização da Sociedade 

Civil” 

 

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

usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

Considerando a necessidade de gerenciar parceria celebrada entre a administração pública 

e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos artigos 61 e 62 da Lei 13.019, de 31 de 

julho de 2014; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso IV do art. 2º, alínea ‘h’ do inciso V do 

art. 35, da Lei 13.019/14; 

DECRETA: 

Art. 1º. - Designa o senhor Messias Humberto de Oliveira, Coordenador de Saúde, como 

gestor das parcerias firmadas entre a Coordenadoria de Saúde e as Organizações da 

Sociedade Civil; 

§1º Os efeitos deste decreto, conforme o caso estende aos termos aditivos destas parcerias. 

§ 2º O servidor nomeado está impedido de gerenciar a parceria, no caso específico, se nos 

últimos 5 (cinco) anos tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1(uma) das entidades 

parceiras. 

 §3º Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja parente do dirigente ou de membros 

da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau. 

 § 4º Confirmada a relação de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, o gestor deve manifestar 

pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente 

para o caso, mantido sua atuação nos demais parcerias. 

§ 5º Constatada a irregularidade prevista nos termos que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, 

todos os Atos do gestor tornam-se nulo, obrigando refazê-los, inclusive com visitas 

intempestivas às entidades parceiras. 

 

Art. 2º. - São obrigações do gestor, cumprir o estabelecido no art. 61 da Lei 13.019/14, no 

tocante a: 

IX. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

X. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que com-

prometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 

e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 

providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados; 

XI. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, an-

tes e durante a vigência do objeto, e submeter à homologação pela 

Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que deverá con-

ter no mínimo: 

g) Descrição sumária as atividades e metas estabelecidas; 

h) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e 

do impacto do benefício social obtido em razão da execução do 

objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 

aprovados no plano de trabalho; 

i) Valores efetivamente transferidos pela administração pública e 

valores comprovadamente utilizados; 

j) Quando for o caso, os valores pagos nos termo do art. 54 da Lei 

13.019/14, os custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as 

sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financei-

ras, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos; 

k) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresen-

tados pela organização da sociedade civil na prestação de con-

tas; 

l) Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e ex-

terno, no âmbito de fiscalização preventiva, bem como de suas 

conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 

auditorias. 

 

XII. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 

final, com base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de 

que trata o art. 59 da Lei 13.019/14. 

XIII. Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, materiais e 

equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitora-

mento e avaliação. 

XIV. Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019/14, e no instrumento 

da parceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos impetrados. 

XV. Exigir a prestação de contas da entidade parceiras, conforme deter-

mina a Lei 13.019/14, e demais exigências previstas no instrumento 

de parceria e nas normas do Tribunal de Contas jurisdicionado, caso 

houver. 

XVI. Realizar pesquisa de satisfação das parcerias quando a duração for su-

perior a 1 (um) ano. 

 Art. 3º. - Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em vigor ou de parceria 

não renovada, conforme prevê o parágrafo único do art.62 da Lei 13.019/14, cabe ao gestor 

notificar a Administração Municipal, no prazo de 03 dias do conhecimento do fato, para 

que intervenha no objeto a fim de atender ao que dispõe o artigo 62 da referida Lei, sob 

pena de responsabilidade. 

Art. 4º. - Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as OSC. 

Art. 5º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº. 3414/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017. 

“Dispõe sobre a nomeação do Gestor para parceria com a Organização da Sociedade Civil” 



 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 118 - ANO V 
Terça-Feira, 08 de agosto 

de 2017 

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

 

PODER EXECUTIVO 
 

4 

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

usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

 

 Considerando a necessidade de gerenciar parceria celebrada entre a administração pública 

e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos artigos 61 e 62 da Lei 13.019, de 31 de 

julho de 2014; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso IV do art. 2º, alínea ‘h’ do inciso V do 

art. 35, da Lei 13.019/14; 

DECRETA: 

Art. 1º. - Designa a Sra. Márcia Cristina Baldini, Coordenadora da Promoção Social, como 

gestora das parcerias firmada entre a Coordenadoria da Promoção Social e as Organizações 

da Sociedade Civil: 

§1º Os efeitos deste decreto, conforme o caso estende aos termos aditivos destas parcerias. 

§ 2º O servidor nomeado está impedido de gerenciar a parceria, no caso específico, se nos 

últimos 5 (cinco) anos tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1(uma) das entidades 

parceiras. 

§3º Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja parente do dirigente ou de membros da 

diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, o gestor deve manifestar 

pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente 

para o caso, mantido sua atuação nos demais parcerias. 

§ 5º Constatada a irregularidade prevista nos termos que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, 

todos os Atos do gestor tornam-se nulo, obrigando refazê-los, inclusive com visitas 

intempestivas às entidades parceiras. 

Art. 2º. - São obrigações do gestor, cumprir o estabelecido no art. 61 da Lei 13.019/14, no 

tocante a: 

XVII. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

XVIII. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam 

ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas 

ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

XIX. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e du-

rante a vigência do objeto, e submeter à homologação pela Comissão de Mo-

nitoramento e Avaliação designada, que deverá conter no mínimo: 

 

m) Descrição sumária as atividades e metas estabelecidas; 

n) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e 

do impacto do benefício social obtido em razão da execução do 

objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 

aprovados no plano de trabalho; 

o) Valores efetivamente transferidos pela administração pública e 

valores comprovadamente utilizados; 

p) Quando for o caso, os valores pagos nos termo do art. 54 da Lei 

13.019/14, os custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as 

sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financei-

ras, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos; 

q) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresen-

tados pela organização da sociedade civil na prestação de con-

tas; 

r) Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e externo, 

no âmbito de fiscalização preventiva, bem como de suas conclu-

sões e das medidas que tomaram em decorrência dessas audito-

rias. 

 

XX. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com 

base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 

da Lei 13.019/14. 

XXI. Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, materiais e equipa-

mentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

XXII. Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019/14, e no instrumento da par-

ceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos impetrados. 

XXIII. Exigir a prestação de contas da entidade parceiras, conforme determina a Lei 

13.019/14, e demais exigências previstas no instrumento de parceria e nas 

normas do Tribunal de Contas jurisdicionado, caso houver. 

XXIV. Realizar pesquisa de satisfação das parcerias quando a duração for superior a 

1(um) ano. 

 Art. 3º. - Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em vigor ou de parceria 

não renovada, conforme prevê o parágrafo único do art.62 da Lei 13.019/14, cabe ao gestor 

notificar a Administração Municipal, no prazo de 03 dias do conhecimento do fato, para 

que intervenha no objeto a fim de atender ao que dispõe o artigo 62 da referida Lei, sob 

pena de responsabilidade. 

 Art. 4º. - Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as OSC. 

Art. 5º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº 077/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017. 

“Que concede a servidor licença por motivo de doença em pessoa da família”.  

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; 

Considerando a Lei 1962/2012 capítulo VI seção III artigos 77 e 78; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica concedida a servidora SILVIA GONÇALVES ARAGÃO, portadora do RG 

n.º 22.813.195-9, ocupante do emprego público permanente de Servente, a licença por 

motivo de doença em pessoa da família, por prazo de 12 dias, contados de 24/07/2017 a 

04/08/2017. 

Art. 2º - A licença é concedida com vencimento ou remuneração por prazo de até 6 (seis) 

meses.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

24/07/2017. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Iracemápolis, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

PORTARIA Nº 078/2017 DE 08 DE AGOSTO DE 2017. 

 

“Que designa funcionário da Prefeitura Municipal à disposição da Casa da Agricultura”. 

 

 

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 de Iracemápolis; 

RESOLVE:  

Art. 1.º – Fica designado junto à Casa da Agricultura o servidor abaixo relacionado, sem 

prejuízo de seus direitos e vantagens, para a execução das atividades previstas no convênio 

SEIAA, a ser celebrado com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para 

integração dos serviços de assistência técnica, extensão rural e orientação dos agronegócios: 

1. Daniel Henrique Mayer RG.30.781.576-6 Engenheiro Agrônomo  

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público que o Senhor Fábio Francisco Zuza, 

Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

HOMOLOGA o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 

sob nº 26/2017, que se trata de Registro de Preços de serviços de auto elétrica para 

manutenção preventiva dos veículos leves, médios e pesados da frota municipal, com 

reposição de peças novas, após orçamento prévio e aprovado, conforme ata lavrada em 

08/08/2017, onde o pregoeiro procedeu à adjudicação do objeto à empresa: BERTAGNA 

AUTO ELÉTRICA EIRELI - ME, Item 01 - Veículos Leves, valor da mão-de-obra de 
R$ 30,00/Hora (2.160 Horas/Anual)  e valor anual estimado das peças de R$ 149.400,00, 

Item 02 - Veículos Médios, valor da mão-de-obra R$ 33,00/Hora (2.160 Horas/Anual) e 

valor anual estimado das peças de R$149.400,00 e Item 03 - Veículos Pesados, valor da 

mão-de-obra R$ 29,00/Hora (2.160 Horas/Anual) e valor anual estimado das peças de 

R$ 149.400,00; ficando a mesma aguardando a convocação para a assinatura da Ata de 

Registro de Preços equivalente a proposta aceita. 

Iracemápolis, 08 de Agosto de 2017.  

Paulo Sergio Borba 

- Diretor de Compras e Licitações- 

 

 


