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DECRETO Nº 3783/2020 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências" 

FABIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de IRACEMAPOLIS em 

exercício, Estado de São Paulo, no uso de atribuições que lhe são conferidas, 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e 

suplementar na importância de R$ 772.333,91 (setecentos e setenta e dois mil, trezentos 

e trinta e três reais e noventa e um centavos), o crédito aberto na   forma do artigo será 

coberto com recursos provenientes de remanejamento: 

 
Ficha Unidade 

Orc. 

Funcional  Progra-

mática 

Natureza da 

Despesa 

Destinação 

Recurso 

Valor 

Crédito 265 02.03.03 12.365.2003.2049 3.3.90.39.00 02.000.00  

Recurso 200 02.03.02 12.365.2003.2049 3.3.90.39.00 02.000.00 772.333,91 

 

Artigo 2º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e 

suplementar na importância de R$ 3.543,13 ( três mil quinhentos e quarenta e três reais e 

treze centavos), o crédito aberto na   forma do artigo será coberto com recursos 

provenientes de transferência: 

 
Ficha Unidade 

Orc. 

Funcional  Progra-

mática 

Natureza da 

Despesa 

Destinação 

Recurso 

Valor 

Crédito 735 02.08.01 17.512.5001.2005 3.3.90.93.00 01.000.00  

Recurso 736 02.08.01 17.512.5001.2005 4.4.90.51.00 01.000.00 3.543,13 

 

Artigo 3º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e 

suplementar na importância de R$ 44.200,00 (quarenta e quatro mil e duzentos reais), o 

crédito aberto na   forma do artigo será coberto com recursos provenientes de permuta: 

 

 

 

Crédito 

Ficha 

 

31 

Unidade 

Orc. 

02.01.01 

Funcional  Progra-

mática 

04.122.7002.2010 

Natureza da 

Despesa 

3.3.90.92.00 

Destinação 

Recurso 

01.000.00 

Valor 

 

Recurso 

27 02.01.01 04.122.7002.2010 3.3.90.39.00 01.000.00 4.200,00 

Crédito 726 02.08.01 17.512.5001.2005 3.3.90.30.00 01.000.00 
 

Recurso 731 02.08.01 17.512.5001.2005 3.3.90.39.00 01.000.00 40.000,00 

 

Artigo 4º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão ao disposto no artigo 43 da 

4.320/64. 

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

Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

DECRETO N.º 3785/2020 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 

“Estabelece medidas sanitárias para o funcionamento de serviços e atividades não 

essenciais no âmbito do Município de Iracemápolis, conforme Plano do Governo do 

Estado de São Paulo estabelecido pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, durante 

o período de situação de Calamidade Pública decorrente da pandemia de COVID-19 e 

dá outras providências.” 

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

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, em especial à Lei 

Orgânica do Município de Iracemápolis, 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de 

situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 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 novo Coronavírus (Covid-19) responsável pelo 

surto de 2019, e as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 926, de 20 de março 

de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo de nº 06, de 20 de março de 2020, emanado 

do Senado Federal, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade em razão do 

Coronavírus (Covid-19), em âmbito Nacional; 

CONSIDERANDO o Decreto de nº 64.879, de 21 de março de 2020, do Governo do 

Estado de São Paulo, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade em razão do 

Coronavírus (Covid-19), em âmbito Estadual; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 64.881, de 22 de março de 2020, alterado 

pelo Decreto nº 64.975, de 13 de maio de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, e o 

Decreto de nº 64.994 de 28 de maio de 2020, que estende a quarentena e institui o Plano 

São Paulo; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal que reconhece o estado de calamidade pública, 

bem como estabelece Quarentena no Município de Iracemápolis; 

CONSIDERANDO que o Município de Iracemápolis mediante o Nível de restrição da 

fase de modulação do Plano de São Paulo está inserido atualmente na Fase 3, e 

CONSIDERANDO, por fim, que, a depender da evolução da doença no Município de 

Iracemápolis de forma mais branda ou mais severa, políticas públicas de menor ou maior 

rigor poderão ser implementadas de acordo com a situação que se apresentar. 

D E C R E T A: 

Artigo 1°. Fica considerado Fase Vermelha os períodos de 25 a 27 de dezembro de 2020 

e 01 a 03 de janeiro de 2021, nos termos previstos pelo Governo do Estado de São 

Paulo para a Fase 1. 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, sendo que eventuais 

omissões contidas neste decreto, poderão ser complementadas por meio de instrução 

normativa do Grupo Técnico de Controle, Assistência e Vigilância. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte. 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 


