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PODER EXECUTIVO 
 

1 

LEI N.º 2332/2017, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. 

Autor do Projeto de Lei n.º 022/2017 – Poder Legislativo Municipal – Vereadores 

“Altera a redação do parágrafo segundo do artigo 3º da Lei Municipal nº. 1.180, de 17 

de julho de 2000 que Disciplina o Comércio e o transporte de gás liquefeito de Petróleo - 

GLP ou similares, dentro do Município 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. 1º Altera o parágrafo segundo do art. 3º da Lei Municipal nº. 1.180, de 17 de julho 

de 2000, que Disciplina o Comércio e o transporte de gás liquefeito de Petróleo - GLP ou 

similares, dentro do Município de Iracemápolis, passa a ter a seguinte redação: 

“§ 2º Fica proibida a abertura de novos depósitos, com área inferior a 175 (Cento e 

setenta e cinco) metros quadrados, de acordo com as normas da ANP.” 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.973, de 14 de agosto de 2012. 

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

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

LEI N.º 2333/2017, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. 

Autor do Projeto de Lei n.º 030/2017 – Poder Executivo Municipal – Prefeito Municipal 

Fábio Francisco Zuza. 

“Dispõe sobre alterações da Lei municipal nº 2.313 de 19 de dezembro de 2016 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 o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria da 

Prefeitura Municipal, um Crédito Adicional Suplementar na importância de 

R$ 543.850,00 (quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e cinqüenta reais) nas 

seguintes dotações do orçamento vigente: 

FICHA U.E. DOTAÇÃO / D.R.  VALOR R$ 

07 02.09.01. 15.451.8003.1019 4.4.90.51.00 01 48.000,00 

608 02.09.01. 15.451.8003.1019 4.4.90.51.00 02 250.000,00 

700 02.09.01. 15.451.8003.1019 4.4.90.51.00 05 245.850,00 

   

Soma 543.850,00 

 

Art. 2º. O crédito adicional suplementar será aberto pelo artigo anterior terá com a  

cobertura o  recebimento de recursos da União através do Ministério das Cidades, no 

valor de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta reais) , 

com o recebimento de recursos do Estado através da Secretaria de Planejamento, no valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e a anulação parcial  no valor de 

R$ 48.000,00( quarenta e oito mil reais) da dotação orçamentária sob a rubrica nº 612-

02.09.01.15.452.8003.2003.3.3.90.39.00.011000 

Art. 3º.  Fica autorizado o Executivo, ainda, a proceder às alterações oriundas da 

presente lei nos Anexo do PPA e LDO em vigência ficando, desde já, entendidos como 

adequados. 

Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 5º.  Revogam-se as disposições em contrário. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

 


