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DECRETO Nº. 3772/2020 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020. 

“Dispõem sobre a substituição de garantia para execução das obras de infraestrutura do 

loteamento urbano „Nova Iracemápolis‟ e dá outras providências.” 

FABIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em principal a Lei Orgânica do 

Município; 

Considerando que por meio do Decreto Municipal nº. 3.655/2019, de 25 de novembro de 

2019, foi aprovado o empreendimento imobiliário denominado ‘Nova Iracemápolis I’; 

Considerando que no artigo 4º, restou consignado na forma da planilha orçamentária, que 

o custo para execução das obras de infraestrutura do loteamento perfaz em 

R$4.970.000,00 (quatro milhões, novecentos e setenta mil reais); 

Considerando ficou ajustado, nos termos do inciso 2 do artigo 7º, que para garantia das 

obras citadas no artigo 5º, e para perfeita execução das obras de infraestrutura, ficou 

autorizado vincular à Prefeitura Municipal número suficiente de lotes de terreno do 

próprio loteamento, mediante garantia hipotecária, o que foi consumado mediante o 

registro nº 7 na matrícula nº. 93.828; 

Face a requerimento, devidamente instruído com documentos, feito pela empreendedora – 

Residencial Nova Iracemápolis SPE Ltda, o qual tramitou em todos os órgãos competentes, 

visando a substituição da garantia hipotecária retro mencionado por carta fiança bancária 

pelo mesmo valordo custo das obras de infraestrutura, situação essa aceita por essa 

Municipalidade, eis que está prevista no artigo 7º do Decreto nº. 3.655/2019 de 25 de 

novembro de 2019; 

Pelas razões expostas, 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica autorizada a substituição da garantia hipotecária retro mencionado por 

carta fiança bancária pelo mesmo valor do custo das obras de infraestrutura, situação essa 

aceita por essa municipalidade, nos termos do inciso 1 do artigo 7º do Decreto nº. 

3.655/2019, de 25 de novembro de 2019. 

Artigo 2º - Após constituição da nova modalidade de garantia deverá a empreendedora 

registrá-la no 2º Oficial de Registro de Imóveis de Limeira e, com o registro, encaminhar a 

Municipalidade certidão atualizada da matrícula nº. 93.828 para que só então o Poder 

Público Municipal expeça a autorização para cancelamento da garantia hipotecária que 

recai sobre os lotes indicados no R.7/93.828. 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº. 3773/2020 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020. 

“Institui o Plano Municipal de Contingenciamento de Gastos do Poder Executivo, com o 

objetivo de direcionar ações gerais para mitigar os impactos financeiros causados pela 

pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus).” 

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

no exercício de suas funções, em atenção às disposições legais; 

CONSIDERANDO que as projeções econômicas e financeiras apontam para uma severa 

crise mundial e local, diante dos efeitos causados pela pandemia do COVID-19 (Novo 

Coronavírus); 

CONSIDERANDO os cenários fiscais adversos no âmbito da Administração pública 

nacional decorrentes da referida pandemia, impactando diretamente o orçamento do 

Município; 

CONSIDERANDO a decretação de calamidade pública, no âmbito deste Município, 

ocorrida por meio do Decreto nº 3694/2020, de 24 de março de 2020; e 

CONSIDERANDO, ainda, a inafastável necessidade da adoção de medidas para buscar o 

equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, mediante a redução de gastos nos 

setores que não sejam essenciais; 

DECRETA: 

Artigo 1.º - Fica instituído o Plano Municipal de Contingenciamento de Gastos do Poder 

Executivo, com o objetivo de direcionar ações gerais para mitigar os impactos econômicos 

e financeiros causados pela pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Artigo 2.º - Os órgãos e entidades da Administração direta do Poder Executivo deverão, 

dentre outras medidas a serem adotadas com o objetivo de redução de despesas, seguir as 

seguintes diretrizes: 

I. vedação de celebração de novos contratos para a prestação de serviços de consultoria 

técnica, exceto as relacionadas ao enfrentamento do COVID-19 (Novo Coronavírus), que 

deverão ser previamente submetidos à análise do Chefe do Poder Executivo; 

II. vedação de despesas de capital com recursos que dependam de fluxo financeiro do 

Tesouro municipal; 

III. vedação de despesas com cursos, capacitações, treinamentos, participação em eventos, 

seminários e demais gastos similares, que tenham como fonte de financiamento recursos 

que dependam de fluxo financeiro do Tesouro municipal; 

IV. vedação de celebração de novos contratos de locação de imóveis, devendo os órgãos e 

entidades ocuparem preferencialmente as estruturas próprias do Município; 

V. revisão de todos os contratos de fornecimento de materiais e de prestação de serviços 

buscando a redução linear em percentual estimado em 30% (trinta por cento) para início de 

negociações, que serão efetuadas pelo Coordenadoria Municipal de Assuntos Jurídicos, 

acompanhada pelas Coordenadorias Municipais responsáveis pela respectiva gestão e 

decididas pelo Prefeito, bem como suspensão total de pagamentos de contratos que não 

estejam sendo executados por conta da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus); 

VI. racionalização do consumo de água, energia elétrica e telefonia, tendo como meta o 

limite máximo de 80% (oitenta por cento) dos valores realizados no exercício de 2019; 

VII. racionalização na liberação dos materiais de consumo e itens de almoxarifado, a 

critério das Coordenadorias Municipais, tendo como meta o limite máximo de 80% 

(oitenta por cento) dos valores realizados no exercício de 2019; 

VIII. as despesas com diárias, passagens áreas, transporte urbano, pedágio e demais gastos 

relacionados a viagens deverão ser reduzidas, sendo utilizadas apenas em casos essenciais, 

como transporte de pacientes com doenças crônicas, que necessitam de atendimento 

contínuo, que são prestados fora do município de Iracemápolis, a triagem do que deve ser 

considerado essencial, será realizada pela Coordenadoria de Transportes do município, 

enquanto durar o Estado de Calamidade Pública; 
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IX. as despesas relacionadas a locação de veículos, consumo de combustíveis, peças e 

serviços para reparo de veículos automotores e gerenciamento da frota em geral deverão 

ser limitadas a 80% (oitenta por cento) dos valores realizados em 2019; 

X. suspensão dos pagamentos de férias, bem como a suspensão do pagamento de horas 

extras a todos os servidores que não estejam envolvidos diretamente nas atividades de 

combate à pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Parágrafo único. Ficam excepcionados das limitações relacionadas neste artigo os órgãos 

que desempenham diretamente ou indiretamente atividades de combate à pandemia 

COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como as despesas realizadas com recursos de 

convênios e congêneres. 

Artigo 3.º - Os Coordenadores Municipais deverão encaminhar ao Chefe do Poder 

Executivo, no prazo de 5 (cinco) dias, as medidas implementadas visando ao cumprimento 

das determinações estabelecidas neste Decreto, indicando, quando for o caso, outras 

julgadas pertinentes. 

Artigo 4.º - O Chefe do Poder Executivo, excepcionalmente e mediante justificativa e 

comprovação da necessidade, poderá estabelecer exceções às regras estabelecidas no 

artigo 2º. 

Artigo 5.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 079/2020 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

“Que concede suspensão temporária de contrato de trabalho a servidor municipal”.  

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; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica concedida a servidora ANA PAULA GASQUES MEIRA, portadora do RG 

n.º 32.560.718-7, ocupante do emprego público permanente de Nutricionista, a suspensão 

temporária do contrato de trabalho pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 

04 de novembro de 2020. 

Art. 2º - A suspensão não será remunerada e nem ocasionará implicações previdenciárias e 

fundiárias em função da suspensão dos recolhimentos. 

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

04 de novembro de 2020. 

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

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

 

 


