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DECRETO N.º 3755/2020, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. 

“Dispõe sobre a permanência da suspensão das atividades presenciais nas unidades das 

redes pública e privada de ensino do município de Iracemápolis e dá outras providências”. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições conferidas por Lei, e  

CONSIDERANDO o disposto no inciso I do art. 8º do Decreto Municipal nº 3685/2020, 

de 19 de março de 2020, que suspendeu as aulas e atividades da Rede Pública Municipal 

de Ensino, a partir do dia 23 de março de 2020, por tempo indeterminado; 

CONSIDERANDO a vigência do Estado de Calamidade Pública decretado no Município 

de Iracemápolis em 24 de março de 2020, por meio do Decreto Municipal nº 3694/2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.061, de 13 de julho de 2020, que dispõe 

sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de COVID-

19, em especial do artigo único da disposição transitória, inserido pelo artigo 3º do 

Decreto Estadual nº 65.140, de 19 de agosto de 2020; 

CONSIDERANDO a Resolução Seduc 61, de 31 de agosto de 2020, que estabeleceu 

dentre as atividades presencias que podem ser ofertadas pelas unidades escolares de 

educação básica da rede pública estadual, das redes municipais e das instituições privadas, 

a partir de 08/09: I – atividades de reforço e recuperação da aprendizagem; II – 

acolhimento emocional; III – orientação de estudos e tutoria pedagógica; IV – plantão de 

dúvidas; V – avaliação diagnóstica e formativa; VI – atividades esportivas e culturais; VII 

– utilização da infraestrutura de tecnologia da informação da escola para estudo e 

acompanhamento das atividades escolares não presenciais; 

CONSIDERANDO a decisão unânime do Plenário do Supremo Tribunal Federal no bojo 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, em 15 de abril p.p., na qual a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência concorrente para legislar, 

bem como para estabelecer medidas normativas e administrativas em matéria de saúde 

pública, nos termos do art. 23, inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO que baseado nas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais, 

cabe ao Prefeito autorizar, mediante ato fundamentado, a retomada gradual e reduzida do 

atendimento presencial dos alunos ou manter a suspensão das aulas decretadas desde o 

início da adoção das medidas de isolamento, conforme disposto no art. 7º do Decreto nº 

64.994, de 28 de maio de 2020, estabelecendo normas mais restritivas que as propostas 

pelo Governo do Estado de São Paulo, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica determinada a permanência da suspensão de todas e quaisquer atividades 

presenciais com alunos nos estabelecimentos de ensino pertencentes às redes públicas 

municipal, estadual e privada locais, bem como nos estabelecimentos dos demais níveis de 

ensino atuantes em território municipal, até 06 de outubro de 2020. 

Parágrafo único. As atividades escolares não presenciais, de gestão escolar e da rede 

municipal de ensino e outras atividades docentes, assim como o cumprimento dos 

calendários escolares e a aplicação dos conteúdos programáticos não serão prejudicados 

em virtude do disposto neste Decreto, atendendo às normativas específicas.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

CUMPRA-SE. 

 

 

Iracemápolis, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

DECRETO N.º 3756/2020, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020. 

“Dispõe sobre as medidas a serem adotadas, no âmbito da Administração Pública, 

especificamente em relação ao Concurso Público n.º 001/2020 e Concurso Público n.º 

002/2020.” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei; 

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao Coronavírus pela 

Organização Municipal de Saúde - OMS de 11 de março de 2020; 

CONSIDEERANDO a Lei n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe  sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020, o 

qual reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 

a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 

República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020; 

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n.º 173, de 27 de maio de 2020, que 

proibiu, até 31 de dezembro de 2021, a realização de concurso público, exceto para as 

reposições de vacância; 

CONSIDERANDO a necessidade administrativa na reposição dos cargos, nos termos da 

Lei Complementar n.º 173, de 27 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO o obrigatório atendimento ao princípio da economicidade e ao 

interesse público, pela adoção de medidas que possam impedir e/ou amenizar desgastes e 

perdas de recursos orçamentários despendidos para a realização dos certames; 

CONSIDERANDO atendimento ao princípio da eficiência e resguardando os direitos de 

todos os candidatos inscritos no Concurso Público sob n.º 001/2020 e Concurso Público 

sob n.º 002/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade da realização de planejamento e protocolo referente as 

medidas sanitárias; 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam suspensas, salvo mediante autorização expressa do Prefeito Municipal: 

I – A realização das provas do Concurso Público nº 001/2020 e Concurso Público nº 

002/2020, até o primeiro quadrimestre do ano de 2021; 

II – As listagens dos candidatos inscritos, e cujas inscrições foram consideradas 

homologadas, serão publicadas a partir desta data, na forma e nos endereços previstos no 

primitivo edital –  cujos direitos ficam resguardados;  

III – A convocação para a prova objetiva – quando autorizada - será realizada em data 

oportuna, na forma prevista em edital, observados os protocolos de segurança e medidas 

sanitárias adequadas. 

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/263161277/art-1-do-decreto-64862-20-sao-paulo
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Iracemápolis, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

RESULTADO – CHAMADA PÚBLICA N° 04-2020 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS, no uso de suas 

atribuições legais, vem tornar público o resultado do Chamamento Público que tem como 

objeto promover a divulgação geral e chamamento dos Usuários dos Serviços Públicos do 

Município de Iracemápolis para participação no processo aberto de Chamamento dos 

membros integrantes - titular e seus dois suplentes - do Conselho de Usuários dos Serviços 

Públicos Municipais - CONDEUSP, vinculado ao Gabinete Municipal, a ser implantado na 

Cidade de Iracemápolis, nos termos da Lei Municipal nº 2367/18 e Artigos 18 a 22 da Lei 

Federal nº 13.460/2017. A comissão recebeu em prazo cabível a inscrição do munícipe: 

Henry Maximiller Villela, portador do RG 25.206.770 e do CPF: 175.639.118-12, o 

usuário atendeu a todos os requisitos constantes no edital, bem como documentações 

comprobatórias para o pleito, sendo assim a comissão homologa a inscrição do munícipe. 

Iracemápolis, 04 de setembro de 2020. 

 


