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PODER EXECUTIVO 
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LEI N. º 2431/2020 DE 06 DE OUTUBRO DE 2020. 

Autor do Projeto de Lei Nº 33/2020 – Poder Executivo Municipal – Prefeito Fábio 

Francisco Zuza 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, alterações das Leis municipais; 

nº 2.342 de 12 de dezembro de 2017, nº 2.399 de 19 de dezembro de 2019 e nº 2.400 de 19 

de dezembro de 2019 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 aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Artigo 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria 

Municipal, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 195.438,74 (cento e 

noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), 

com a suplementação das seguintes dotações das seguintes rubricas: 

FICHA DOTAÇÃO D.R. VALOR 

935 02.04.01 13.392.3002.2046 3.3.90.31.00 05.000.00 R$ 1.500,00 

936 02.04.01 13.392.3002.2046 3.3.90.36.00 05.000.00 R$ 35.000,00 

937 02.04.01 13.392.3002.2046 3.3.90.39.00 05.000.00 R$ 158.938,74 

    Soma R$ 195.438,74 

 

Art. 2º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto, com os recursos decorrentes do 

recebimento de repasse na importância total de R$ R$ 195.438,74 (cento e noventa e 

cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), proveniente 

do repasse do Governo Federal, autorizado pela Lei Federal nº 14.017/2020 ( Lei Aldir 

Blanc), na ação  de apoio emergencial para o setor cultural, registrado na conta receita de 

nº 1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 - APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL (LEI 

ALDIR BLANC).  

Artigo 3.º - Permanecem inalteradas as demais programações físicas e financeiras dos 

instrumentos de planejamento orçamentário representados pelo Plano Plurianual – PPA e 

pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2020 e seus reflexos na LOA,  

reindexando seus anexos acumuladores do programas respectivos . 

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

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

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 PORTARIA Nº 075/2020 DE 06 DE OUTUBRO DE 2020. 

“Que concede a servidor licença por motivo de doença em pessoa da família”.  

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município de Iracemápolis; 

Considerando a Lei 1962/2012 capítulo VI seção III artigos 77 e 78; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica concedida a servidora SIMONE FATIMA DE OLIVEIRA, portador do RG n. 

º 21.498.540-4 , ocupante do emprego público permanente de Agente Comunitário de 

Saúde,  licença por motivo de doença em pessoa da família pelo período de 30 (trinta) dias, 

contados a partir de 30 de setembro de 2020. 

Art. 2º - A licença será concedida com vencimento ou remuneração por prazo de até 6 

(seis) meses.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

30/09/2020. 

Art. 4º - revogam-se as disposições em contrário. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 06/2020 

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 06/2020, que objetiva a contratação 

de empresa de engenharia para executar obras e serviços de reforma do prédio da Escola 

Prof. Benedicto Carlos Freire e da extensão da Pré–Escola Emília, no endereço da rua 

Pedro Marcos Bertanha, Jd. Lazaro Honório de Oliveira, Iracemápolis/SP, por empreitada 

e preço global, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários. 

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 23/10/2020 sendo que a 

abertura dos mesmos será neste mesmo dia às 9:00 horas (horário de Brasília/DF). 

Iracemápolis/SP, 05 de outubro de 2020.  

 

Fábio Francisco Zuza 

- Prefeito Municipal- 

 


