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PODER EXECUTIVO

PORTARIA N.º 054/2020, DE 16 DE JUNHO DE 2020.
“Nomeia a Conselheira Tutelar Suplente Maria Inês de Santana para compor o Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente de Iracemápolis”
FÁBIO FRANCISCO 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 o afastamento médico da Conselheira Tutelar Jaqueline Araújo
Guicho Correa;
CONSIDERANDO a indisponibilidade da Primeira Suplente Ana Paula da Silva Franco
de Campos em assumir o cargo de Conselheira Tutelar no momento;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Conselheira Tutelar Suplente Maria Inês de Santana eleita suplente
em 06 de outubro de 2019, para compor o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
de Iracemápolis, enquanto perdurar o afastamento médico da Conselheira Tutelar
Jaqueline Araújo Guicho Correa.
Art. 2º - A Conselheira nomeada perceberá a remuneração dos membros originários do
Conselho Tutelar do Município.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Iracemápolis, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

FÁBIO FRANCISCO ZUZA
- Prefeito Municipal PORTARIA N.º 055/2020, DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Iracemápolis, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.
FÁBIO FRANCISCO ZUZA
- Prefeito Municipal Aviso de Abertura – Chamada Pública 02/2020
A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de
interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do Paço Municipal,
à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000,
Telefone (19) 3456-9200, realizar-se-á a Chamada Pública 02/2020, tendo como
objeto a prestação de serviços de transporte individual de passageiros através de taxi
ou similar, com fornecimento de mão de obra e veículos necessários, tendo como
principal o transporte de pacientes que necessitam de tratamento através de
hemodiálise. Os envelopes com as propostas financeiras deverão ser entregues no
serviço de protocolo do Paço Municipal, até às 09:00 horas do dia 01/07/2020
(horário de Brasília/DF). O início da abertura dos envelopes com as propostas
financeiras será às 09:00 horas do dia 01/07/2020 (horário de Brasília/DF), no
mesmo local. Poderão ser feitas consultas e download do edital e anexos pelo site
www.iracemapolis.sp.gov.br.
Iracemápolis/SP, 15/06/2020.
Aviso de Abertura de Licitação - Tomada de Preços 04/2020
A Diretoria de Compras e Licitações Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP,
com sede no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro,
Iracemápolis/SP, CEP 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público, para
conhecimento de interessados, que se acha aberta a Tomada de Preços 04/2020, que
objetiva a contratação de empresa de engenharia para executar obras e serviços de
reforma do prédio da UBS – Unidade Básica de Saúde “Ângelo Arlindo Lobo”,
localizada a Rua João de Souza Barreto, 555, Centro, Iracemápolis/SP, por
empreitada e preço global, com fornecimento de mão de obra e equipamentos
necessários, pelo tipo menor preço global. Os elementos técnicos que servem de
anexo ao edital poderão ser retirados diretamente no endereço supracitado, das 8:00
às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira. Poderão ser feitas consultas e download do
edital pelo site www.iracemapolis.sp.gov.br. As informações e os questionamentos
devem ser feitos somente pelo e-mail licitacoes@iracemapolis.sp.gov.br. Será
exigido cadastramento prévio. Os envelopes com a documentação e a proposta
financeira deverão ser protocolizados até às 8:30 horas do dia 02/07/2020 sendo que
a abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 9:00 horas (horário de Brasília/DF).
Iracemápolis/SP,15/06/2020.
Fábio Francisco Zuza
– Prefeito Municipal -

“Nomeia a Conselheira Tutelar Suplente Juliana Rocha Pires para compor o Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente de Iracemápolis”
FÁBIO FRANCISCO 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 o afastamento médico da Conselheira Tutelar Josefa Bezerra do Rego;
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Conselheira Tutelar Suplente Juliana Rocha Pires, eleita suplente em
06 de outubro de 2019, para compor o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de
Iracemápolis, enquanto perdurar o afastamento médico da Conselheira Tutelar Josefa
Bezerra do Rego.
Art. 2º - A Conselheira nomeada perceberá a remuneração dos membros originários do
Conselho Tutelar do Município.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
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