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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – Pregão Presencial 18/2020 

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 18/2020, que tem 

como objeto o registro de preços, objetivando a eventual e futura aquisição de testes 

rápidos para detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM do vírus da COVID 19 em sangue 

total, soro e plasma de diagnostico in vitro, testes capilar de dedo, por fornecimento 

parcelado e a pedido e a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro da seguinte forma: Item 01 

à empresa Wama Produtos Para Laboratórios LTDA com o valor total de R$165.000,00. 

Ficando a mesma aguardando a convocação para a assinatura da ata de registro. 

Iracemápolis/SP, 17 de julho de 2020. 

Julgamento de Recurso de Habilitação da Tomada de Preços nº 03/2020 

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 a Comissão de Licitações ao analisar o recurso apresentado pela empresa 

Anderson Miranda Quintino ME, referente a Tomada de Preço n° 03/2020 que objetiva a 

contratação de empresa de engenharia para executar obras e serviços de finalização da 

UBS – Unidade Básica de Saúde Porte 01 “Noé Franco de Campos”, localizada a Rua 

Professora Beatriz de Moraes Pessati, Residencial Aquarius, Iracemápolis/SP, por 

empreitada e preço global; Resolve HABILITAR a referida empresa, portanto todas as 

empresas credenciadas nesta licitação foram consideradas habilitadas. Fica designado o 

dia 28 de julho de 2020 às 9:00h para abertura dos envelopes n° 02 – Proposta Financeira. 

Iracemápolis, em 17 de julho de 2020.  

Comissão de Licitação do Município 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ISABELA FERNANDA DE 

ARAUJO FERREIRA para assumir o contrato temporário no cargo de FARMACÊUTICO 

referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de 

recursos humanos em 03 dias. 

Iracemápolis, 20 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. MICHELE ROSSI FRANCO  para 

assumir o contrato temporário no cargo de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL referente ao 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor comparecer ao departamento 

de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 20 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. CAMILA CRISTINE ROSADA 

para assumir o contrato temporário no cargo de AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor comparecer ao 

departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 20 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

RESOLUÇÃO N°.10/2020, de 16/07/2020 

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

IRACEMÁPOLIS – CMAS/SP, no uso das competências que lhe conferem por Lei, em 

Reunião Extraordinária de 16 de julho de 2020, e, 

CONSIDERANDO o Plano de Ação que dispõe sobre o repasse emergencial de recursos 

federais para execução de ações socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social 

- SUAS, apresentado pela Coordenadoria Municipal de Promoção Social; 

CONSIDERANDO a Portaria nº. 369/2020, que dispõe sobre o repasse emergencial de 

recursos federais para execução de ações socioassistenciais e reestruturação da rede do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS, no âmbito dos estados, distrito federal e 

municípios devido a situação de emergência em saúde pública, em decorrência da infecção 

humana do COVID-19; 

RESOLVE: Artigo 1º - Fica retificada a Resolução nº 09/2020, publicada no Diário 

Oficial deste Poder Executivo em 23 de junho de 2020. 

Artigo 2º - Aprovar o PLANO DE AÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES 

SOCIOASSISTENCIAIS – COVID-19, DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - SUAS, com repasse emergencial de recursos federais a OSC Lar São Vicente de 

Paulo e Lar Nova Vida, e 01 vaga para pessoa que se encontra em situação de rua, 

desabrigados, desalojados ou em situação de imigração. 

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.  

Iracemápolis, 16 de julho de 2020. 

Thaís Larissa Olivatto Cardoso 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

RESOLUÇÃO N.º 11 de 16 de Julho de 2020 

“Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas Semestral do Estado dos Recursos 

Financeiros transferidos de Fundo a Fundo – Proteção Social Básica.” 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que 

lhe foram conferidas pela Lei nº. 971, de 14 de Dezembro de 1995. 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; 

 CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS – 2006;  

CONSIDERANDO a Resolução nº. 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;  

CONSIDERANDO a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 

07 de setembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social; 

 CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica - NOB/SUAS 2012; 

 CONSIDERANDO, a deliberação da plenária em Reunião Extraordinária realizada em 

16/07/2020. 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º – Aprovar a Prestação de Contas semestral do sistema de repasse de recursos 

do Fundo Estadual aos Fundos Municipais de Assistência Social, referente ao período de 

01/01/2020 a 30/06/2020. 

 

ARTIGO 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

Iracemápolis, 16 de julho de 2020. 

Thaís Larissa Olivatto Cardoso 

Presidente Conselho Municipal de Assistência Social 

RESOLUÇÃO N.º 12 de 16 de Julho de 2020. 

 

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas Semestral do Estado dos Recursos 

Financeiros transferidos de Fundo a Fundo - Proteção Social Especial de Média 

Complexidade  

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que 

lhe foram conferidas pela Lei nº. 971, de 14 de Dezembro de 1995. 
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CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; 

 CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS – 2006;  

CONSIDERANDO a Resolução nº. 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;  

CONSIDERANDO a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 

07 de setembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social; 

 CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica - NOB/SUAS 2012; 

 CONSIDERANDO, a deliberação da plenária em Reunião Extraordinária realizada em 

16/07/2020. 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º – Aprovar a Prestação de Contas semestral do sistema de repasse de recursos 

do Fundo Estadual aos Fundos Municipais de Assistência Social, referente ao período de 

01/01/2020 a 30/06/2020. 

ARTIGO 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Iracemápolis, 16 de julho de 2020. 

Thaís Larissa Olivatto Cardoso 

Presidente Conselho Municipal de Assistência Social 

RESOLUÇÃO CME nº 03/2020,  20 de julho de 2020. 

“Altera o art. 23 da Resolução CME nº 02/2020, 07 de maio de 2020 para fixar novas 

medidas excepcionais internas de prevenção ao contágio e à transmissão da Covid-19.” 

ESCOLÁSTICA BONIN DENARDI, Coordenadora Municipal de Educação de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e  

CONSIDERANDO a prorrogação da quarentena determinada em razão da contenção ao 

contágio do Novo Coronavírus (COVID-19), com decorrente manutenção da suspensão de 

atividades presenciais no âmbito da Educação, em todo o território estadual paulista; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 3.693/2020, de 23 de março de 2020 que autorizou as 

Coordenadorias Municipais a organizarem suas rotinas administrativas dos serviços não 

essenciais, priorizando rodízio dos servidores e o trabalho por meio remoto, de forma que 

não haja prejuízo à prestação de serviços públicos e haja cumprimento das obrigações 

legais, ficando suspenso o controle de ponto biométrico nestas repartições, devendo ser 

realizado o controle de ponto manual nos termos das normas existentes; e 

CONSIDERANDO que algumas categorias de servidores do quadro de apoio lotados na 

Coordenadoria Municipal de Educação que se enquadrem nas situações previstas no art. 1º 

do Decreto Municipal nº 3.689/2020, pela natureza de suas atribuições, não comportam a 

implantação do regime de trabalho remoto, 

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o art. 23 da Resolução CME nº 02/2020, 07 de maio de 2020, para fixar 

novas medidas excepcionais internas de prevenção ao contágio e à transmissão da Covid-

19, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 23 Os demais servidores do quadro de apoio lotados na Coordenadoria Municipal de 

Educação não citados no art. 20 desta Resolução e que não se enquadrem nas situações 

previstas no art. 1º do Decreto Municipal nº 3.689/2020, ficarão em disponibilidade para 

trabalhar em sistema de escala de revezamento, organizado pelo superior imediato, 

observada a necessidade e a conveniência para o serviço público. 

§ 1º Os servidores do quadro de apoio que se enquadrem nas situações previstas no art. 1º 

do Decreto Municipal nº 3.689/2020, considerados grupo de risco, pela natureza de suas 

atribuições, serão impreterivelmente colocados em gozo de férias. 

§ 2º O Departamento de Recursos Humanos informará ao servidor sobre a antecipação de 

suas férias com antecedência de, no mínimo, 48 (quarenta e oito horas), por escrito ou por 

meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado pelo empregado, conforme 

preconizado no art. 6º da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.  

§ 3º Adicionalmente, em caso de extrema necessidade, especialmente se persistirem as 

regras de isolamento social por período prolongado, poderão ser negociadas com os 

servidores a antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. 

§ 4º Após o término do período de férias, caso não seja possível o retorno das atividades 

de forma presencial em razão das medidas de contingenciamento da transmissão da Covid-

19, os servidores do quadro de apoio poderão convencionar a interrupção das atividades e 

a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas, 

nos termos do que dispõe o art. 14 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 e 

conforme disposto nesta Resolução. 

§ 5º O Diretor de cada unidade escolar informará aos servidores sobre a possibilidade de 

interrupção de atividades e constituição de regime especial de compensação de jornada, 

por meio de banco de horas, formalizando acordo individual por escrito, conforme 

preconizado no art. 14 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020. 

§ 6º A compensação de jornada deverá ocorrer no prazo de até 18 (dezoito) meses, contado 

da data de encerramento do estado de calamidade pública. 

§ 7º A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita 

mediante prorrogação de jornada em até 02 (duas) horas, que não poderá exceder 10 (dez) 

horas diárias. 

§ 8º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo superior imediato, 

independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo. 

§ 9º O controle da compensação da jornada deverá ser realizado pelo chefe imediato do 

servidor e comunicado mensalmente à Coordenadoria Municipal de Educação. 

§ 10º   Os servidores do quadro de apoio que não concordarem com a interrupção de 

atividades e constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de 

banco de horas, caso estejam saudáveis, poderão ser remanejados para o Departamento de 

Saúde, Segurança e Saneamento a qualquer momento para fazer frente ao combate da 

COVID-19, conforme determinação do Departamento de Recursos Humanos.” 

Art. 2º Poderão ser expedidas normas complementares com vistas ao cumprimento dos 

protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e da Educação e 

orientações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da 

COVID-19 - Comitê Extraordinário COVID-19. 

Art. 3º Casos omissos deverão ser submetidos a apreciação da Coordenadoria Municipal 

de Educação. 

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

ESCOLÁSTICA BONIN DENARDI 

Coordenadora Municipal de Educação de Iracemápolis/SP 

 

 

 


