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LEI N. º 2422/2020 DE 16 DE JULHO DE 2020. 

 

Autor do Projeto de Lei Nº 10/2020 – Poder Legislativo Municipal – Vereador Valdenito 

Gonçalves de Almeida. 

“Estabelece Política Pública Municipal de remoção e substituição de árvores da espécie 

exótica invasora "Leucena" por espécies nativas do Município 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 aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a política pública municipal de remoção e substituição de árvores da 

espécie exótica invasora, denominada "Leucena" (Leucaena leucocephala), de origem 

mexicana, por espécies nativas do município de Iracemápolis. 

§1º As providências estabelecidas nesta Lei deverão ser executadas de acordo com os 

critérios técnicos estabelecidos pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 

sobre a proteção da vegetação nativa. 

§2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - Espécies Nativas: aquelas originalmente existentes nos ecossistemas do território 

municipal de Iracemápolis; 

II - Espécies Exóticas Invasoras: espécies introduzidas que avançam, sem assistência 

humana e ameaçam as espécies nativas e os ecossistemas naturais, causando impactos 

ambientais e socioeconômicos; 

Art. 3º São princípios da política pública municipal de remoção e substituição de 

Leucenas por espécies nativas: 

I - o mapeamento dessa vegetação presente no Município, o estudo da dispersão de suas 

sementes e o planejamento das ações necessárias; 

II - a restauração dos ecossistemas próprios do município de Iracemápolis; 

III - a minimização da contaminação biológica, para a conservação das espécies nativas da 

fauna local, bem como dos sistemas hídricos; 

IV - o engajamento comunitário; 

V - a educação ambiental continuada voltada à proteção das matas nativas e à ameaça 

representada pelas espécies exóticas invasoras. 

Parágrafo único. Para contribuir com o reequilíbrio ecológico e conservação das espécies 

nativas da fauna, ao realizar a substituição das “Leucenas”, deverão dar preferência por 

espécies nativas frutíferas, como por exemplo: abacate, manga, maracujá, fruta-do-conde, 

amora-do-mato, banana, goiaba, jaca, jambolão, pitanga, entre outras. 

Art. 4º A derrubada, remoção, corte, sacrifício de qualquer natureza dessa espécie 

dependerá da autorização prévia da Prefeitura Municipal de Iracemápolis, através do Setor 

de Meio Ambiente, incluindo detalhadamente o número de árvores, a localização, a época 

e o motivo do corte. 

Art. 5º As árvores suprimidas deverão ser substituídas por espécies nativas dentro de um 

prazo não superior a 60 (sessenta) dias, a contar da autorização da supressão pelo Setor de 

Meio Ambiente. 

§1º Ficará a cargo do Diretor do Setor de Relações do Meio Ambiente a fiscalização da 

execução de supressão e replantio. 

Art. 6º As despesas com a presente Lei decorrerão por conta de verbas próprias do 

orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

LEI N. º 2423/2020 DE 16 DE JULHO DE 2020. 

Autor do Projeto de Lei Nº 16/2020 – Poder Legislativo Municipal – Vereadores Silvia 

Helena Pires e Adailson Dias dos Santos 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias ou permissionárias de serviços 

públicos, empresas privadas e prestadoras de serviço de cabeamento que utilizem fiação 

aérea à identificar, realinhar e retirar dos postes e vias os fios excedentes 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 aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, empresas 

privadas e prestadoras de serviços de cabeamento que utilizem fiação aérea obrigadas a: 

I – identificar e realizar o alinhamento de todos os seus cabos e fios existentes nos postes e 

vias, quando solicitado; 

II - retirar dos postes e vias os cabos e fios excedentes que estiverem sem uso e os demais 

equipamentos inutilizados; 

III - retirar e se abster de lançar resíduos oriundos de cabos e fiação aérea nas vias 

públicas ou em outros locais que estejam em desacordo com as normas vigentes. 
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Art. 2º Aplica-se o disposto nesta Lei à rede de energia elétrica, cabos telefônicos, banda 

larga, televisão a cabo, fibra Ótica e assemelhados, ou outros serviços que utilizem rede 

aérea por meio de postes. 

Art. 3º As novas instalações que vierem a ser executadas deverão conter cabeamento 

identificado e devidamente alinhado em relação aos demais fios dos postes utilizados. 

Art. 4º A infração ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções: 

I - notificação para que a irregularidade seja sanada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

podendo ser prorrogado por mais 15 (quinze) dias, quando devidamente justificado; 

II - multa no valor de (trezentos e sessenta) UFESP’s (Unidade Fiscal do Estado de São 

Paulo) se não atendida a notificação prevista no inciso I deste artigo; 

III - proibição temporária de funcionamento em caso de iminente risco à população. 

1º Em caso de reincidência, a pena de multa prevista no inciso II deste artigo será aplicada 

em dobro. 

2º A proibição temporária de funcionamento prevista no inciso III deste artigo deve 

perdurar até o efetivo saneamento da situação de risco. 

3º A aplicação da pena de multa não desobriga o infrator quanto ao saneamento das 

irregularidades constatadas. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 

Iracemápolis, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca o Sr. MARCIO ROGERIO DO 

NASCIMENTO para assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor 

comparecer ao departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 15 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ANDREZA CRISTINA 

FERREIRA para assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor 

comparecer ao departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 15 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. FERNANDA ROCHA  para 

assumir o contrato temporário no cargo de  TÉCNICO DE ENFERMAGEM referente ao  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor comparecer ao departamento 

de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 15 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. CIBELE BARBOSA DA SILVA  

para assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM referente 

ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor comparecer ao 

departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 15 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. FABIANA CAMPOS LIMA para 

assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM referente ao 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor comparecer ao departamento 

de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 15 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ANGELINA DOS SANTOS 

VIEIRA DE OLIVEIRA para assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor 

comparecer ao departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 15 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ROSEMEIRE MARIA 

BENEDITO DE LIMA para assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor 

comparecer ao departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 15 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Presencial 12/2020 

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 que o Senhor Fábio Francisco 

Zuza, Prefeito Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA 

o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 12/2020, pelo 

tipo menor preço global com exclusividade para ME e EPP, tendo como objeto a 

Contratação de empresa especializada visando a aquisição, por fornecimento parcelado e a 

pedido de hidrômetros e demais acessórios de instalação, conforme as necessidades do 

SAE – Serviço De Água e Esgoto em razão de novas ligações do sistema de abastecimento 

de água tratada/potável e a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro da seguinte forma: Item 

01 a empresa HGR Comércio de Hidrômetros EIRELLI EPP com o valor de R$34.900,00 

e Item 02 a empresa Hydrall Comercial EIRELI – ME com o valor de R$6.800,00. 

Ficando as mesmas aguardando a convocação para a assinatura dos contratos. 

Iracemápolis/SP, 15 de julho de 2020. 

Dispensa de Licitação 29/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público para o conhecimento de interessados 

que está sendo processada uma dispensa de licitação conforme descreve-se. Contratante: 

Município de Iracemápolis. Contratada: Orthoprime – Comércio de Produtos Médicos e 

Hospitalares LTDA CNPJ: 29.258.721/0001-88 Objeto: Aquisição de testes rápidos para 

detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM do vírus SARS-CoV-2 em soro, plasma ou 

sangue total humano. Valor Global: R$17.000,00 Base legal: Art. 4º Lei Federal 

13979/2020 e posteriores alterações. Luís Paulo Rizardi, Diretor de Compras e Licitações. 

Ficam ratificados os termos deste processo de dispensa de licitação, nos moldes do artigo 

24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  
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Iracemápolis/SP, 15 de julho de 2020.  

Fábio Francisco Zuza 

Prefeito Municipal. 

Dispensa de Licitação 30/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público para o conhecimento de interessados 

que está sendo processada uma dispensa de licitação conforme descreve-se. Contratante: 

Município de Iracemápolis. Contratada: Projelétrica Comércio e Instalação de Materiais 

Elétricos LTDA - EPP CNPJ: 04.161.460/0001-52 Objeto: Manutenção e adequação da 

rede elétrica na sala de emergência devido a implantação de novos aparelhos respiradores, 

monitores cardíacos e desfibrilador para o atendimento de pacientes COVID19 com 

sintomatologia avançada. Valor Global: R$6.905,00 Base legal: Art. 4º Lei Federal 

13979/2020 e posteriores alterações. Luís Paulo Rizardi, Diretor de Compras e Licitações. 

Ficam ratificados os termos deste processo de dispensa de licitação, nos moldes do artigo 

24, Inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

Iracemápolis/SP, 15 de julho de 2020.  

Fábio Francisco Zuza 

Prefeito Municipal. 


