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LEI N.º 2329/2017, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017. 

Autor do Projeto de Lei n.º 023/2017 – Poder Executivo Municipal – Prefeito Municipal 

Fábio Francisco Zuza. 

“Dispõe sobre a concessão do direito real de uso do imóvel municipal que especifica à 

Igreja do Evangelho Quadrangular de Iracemápolis 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; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do art. 34, inciso VII, art. 93, inciso I e art. 94, §1º da Lei Orgânica Municipal, 

a efetuar a concessão do direito real de uso à Igreja do Evangelho Quadrangular de 

Iracemápolis, com sede à Rua João de Souza Barreto, 42 – Iracemápolis - SP, CNPJ. 

62.955.505/0991-98, pelo prazo vigente de 100 anos, após a promulgação da presente Lei, 

prorrogado por igual período desde que não haja manifestação das partes 06 (seis) meses 

antes do término da vigência. 

Parágrafo Único – O imóvel assim se descreve:  

“Lote de terra com 32,00 m de frente para a Rua José Antonio Favaro; 13 m de um lado 

com frente para a Rua Jacomo Fedatto; 13,00 m de outro lado com frente para a Rua 

Miguel do Carmo Salvador; 50,00 m nos fundos confrontando com a V.P.2; 14,14 m em 

curva de um lado entre a Rua Miguel do Carmo Salvador e a Rua José Antonio Donizete 

Favaro e 14,14 m em curva de outro lado entre a Rua Jacomo Fedatto e a Rua José 

Antonio Donizete Favaro. Totaliza este terreno 1.065,24 m2, estando matriculado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, sob n. 42.487” sendo o valor venal de 

R$ 50.460,42 (cinquenta mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)” 

Art. 2.º - A concessão de direito real de uso de áreas do imóvel destina-se 

exclusivamente para a construção de Centro Comunitário, Centro Social Educacional, 

Salão de serviço social, destinado para ações sociais em parceria com o Instituto 

Educacional Sociocultural Resgate Para o Desenvolvimento do Programa Infância Feliz, 

cuja documentação está anexo, que fica fazendo parte integrante da Lei, a construção se 

dará no prazo de 03 (três) anos a contar da data da publicação da Lei. 

Parágrafo Primeiro: As principais ações sociais são: 

I - Atender crianças e adolescentes de, em situação de vulnerabilidade social e suas 

famílias, dentro do território de abrangência da entidade em contra turno escolar, nos 

termos definidos pela Assembleia Geral, mediante: 

 

a)  Programas da capacitação contínua de caráter so-

cioeducativo, educativo-preventivo e de apoio escolar;  

b)   Promoção assistencial nos aspectos emocional, 

social, educacional, físico e profissional de formação, acadêmica ou não; 

 

II - Estimular o voluntário e outras formas de participação da comunidade de 

Iracemápolis no atendimento dos fins sociais do IESCR; 

III - Promover o combate à fome, à miséria e às desigualdades sociais, mediante ações 

que visem à melhoria de vida das famílias atendidas; 

IV - Organizar e promover atividades como apoio escolar, capacitação profissional e 

outras com fins educacionais e culturais. 

Parágrafo Segundo - Fica concedida a Rua José A. Donizete Fávaro, localizada entre as 

Ruas Miguel do Carmo Salvador e Jacomo Fedato, para que seja construído e mantido 

um Calçadão pela Entidade.  

Art. 3.º - A concessão de direito real de uso será efetivada mediante escritura pública e 

registro no Cartório de Registro de Imóveis de Limeira, no qual serão estabelecidas as 

condições da avença, especialmente sobre a onerosidade ou gratuidade da concessão e as 

obrigações decorrentes dos fins estabelecidos no art. 2º. 

Parágrafo Único - A concessão descrita nesta Lei é pessoal e intransferível, salvo 

quando houver prévia e expressa autorização do Poder Concedente. 

Art. 4.º - O concessionário responderá pelos encargos civis, administrativos e tributários 

que incidam sobre o imóvel objeto da concessão a que se refere esta Lei. 

Art. 5.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

LEI N.º 2330/2017, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017. 

Autor do Projeto de Lei n.º 024/2017 – Poder Executivo Municipal – Prefeito Municipal 

Fábio Francisco Zuza. 

“Dispõe sobre alterações das Leis municipais; nº 2.072, de 03 de dezembro de 2013, nº 

2314 de 21 de dezembro de 2016 e Lei nº 2.313 de 19 de dezembro de 2016, que 

dispõem respectivamente sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2017 e a Lei Orçamentária Anual para 2017 e dá outras 

providências correlatas” 

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; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica alterado o Plano Plurianual – PPA referente ao quadriênio 2014/2017, em 

seus respectivos anexos, compreendendo a inclusão do projeto 1035 – Implantação de 

Academia ao ar livre no programa 3001- Esporte, Lazer e qualidade de vida. 

Art. 2.º - Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – referente a exercício de 2017, 

em seus respectivos anexos, compreendendo a inclusão do projeto 1035 – Implantação de 

Academia ao ar livre no programa 3001- Esporte, Lazer e qualidade de vida. 

Art. 3.º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria 

Municipal, um Crédito Adicional Especial na importância de R$ 62.000,00 (sessenta e 

dois mil reais), com a criação das seguintes dotações no orçamento vigente: 

 

Órgão     02 Poder Executivo 

Unidade                       05  Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer 

Sub-Unidade   01                Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer  

Função    27 Desporto e Lazer 

Sub-função    812 Desporto Comunitário 

    Programa                            3001            Esporte, Lazer e Qualidade de Vida 

Projeto    1035 Implantação de academia ao ar livre 
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Categoria Econômica    4 Despesas de Capital 

Natureza da Despesa    4 Investimentos 

Modalidade de Aplicação   90  Aplicações Diretas 

Elemento      52  Equipamentos e Material Permanente 

 

Fonte de recursos Valor 

01 – Recursos Próprios R$       2.000,00 

02 - Transferência de Convênios estaduais - vinculados R$     60.000,00 

Total do crédito especial R$     62.000,00 

 

Art. 4.º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto pelo recebimento de recursos 

no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) do Governo do Estado de São Paulo através 

da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude e R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

proveniente da anulação parcial da dotação orçamentária rubrica nº 697-

02.12.01.99.999.1999.1999.9.9.99.99 – Reserva de Contingência. 

Art. 5.º - Permanecem inalteradas as demais programações físicas e financeiras dos 

instrumentos de planejamento orçamentário representados pelo Plano Plurianual – PPA e 

pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2017 e seus reflexos na 

LOA, reindexando seus anexos acumuladores do programas respectivos. 

Art. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Iracemápolis, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 18/2017- CONTRATANTE: MARIA DIVA 

BATISTA - CONTRATO Nº 92/2017 - OBJETO: Locação de imóvel na Rua Santo 

Rosseti, nº 23, Parque Dr. Dimas Cera Ometto - Iracemápolis, para funcionamento do 

Centro de Atendimento de Especialidade da Educação - C.A.E.E.. 

 –  VALOR GLOBAL: R$ 23.388,00 - RECURSOS FINANCEIROS: 02.03.02-

12.365.2003.2049-3.3.90.36.00-01.210.00 - PRAZO: 12 meses - DATA DA 

ASSINATURA: 11/09/2017. 

 

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 32/2017, que trata-se de contratação de empresa especializada para 

transporte de pacientes de alto risco em emergências que necessitam cuidados médicos 

intensivos, conforme ata lavrada em 12/09/2017, onde o pregoeiro procedeu à 

adjudicação do objeto à empresa: MEDCARE ASSISTÊNCIA MÉDICA EM TERAPIA 

INTENSIVA LTDA, Lote 1: Item 1 - Valor Mensal: R$ 3.780,00, Item 02 - Valor para 

excedentes: R$1.195,20 e Item 03 - Valor para outros municípios: R$ 5.175,00, valor 

total do lote de R$ 10.150,20; ficando a mesma aguardando a convocação para a 

assinatura do contrato equivalente a proposta aceita. 

Iracemápolis, 12 de Setembro de 2017. 

 

Paulo Sergio Borba 

- Diretor de Compras e Licitações- 

 

 

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 34/2017, que trata-se de aquisição de móveis, equipamentos de 

informática e aparelhos eletrônicos, novos de natureza permanente para atendimento a 

coordenadoria de promoção social, conforme ata lavrada em 11/09/2017, onde o 

pregoeiro procedeu à adjudicação como segue: à empresa ALLPEMA SERVIÇOS E 

COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA-ME o item 03 - valor 

unitário R$ 113,00, item 04 - valor unitário R$ 82,00 e item 11 - valor unitário 

R$ 1.859,00, perfazendo o valor total de R$ 2.577,00; à empresa ANA JULIA 

SCAGGION-ME o item 07 - valor unitário R$2.207,00 e item 13 - valor unitário 

R$449,00, perfazendo o valor total de R$ 4.863,00; CPS MOBILIARIO E 

EQUIPAMENTOS EIRELI-ME o item 01 - valor unitário R$ 325,00, item 02 - valor 

unitário R$ 298,00, item 05 - valor unitario R$ 328,00 e item 10 - valor unitário 

R$ 349,00, perfazendo o valor total de R$ 1.625,00; ficando as mesmas aguardando a 

convocação para a assinatura dos contratos. 

Iracemápolis, 12 de Setembro de 2017. 

 

Paulo Sergio Borba 

Diretor de Compras e Licitações 

 

 

 

 

 

 

 

 


