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DECRETO Nº. 3979/2022 DE 29 DE ABRIL DE 2022. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo.  

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do Município: 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), o crédito aberto na forma do 

artigo será coberto com recursos provenientes de transferência 

 Ficha Unidade Orc. Funcional Programática Natureza da Despesa Destinação Recurso Valor 

Crédito 1 01.01.01 01.031.7001.1034 4.4.90.51.00 01.000.0000  

Recurso 11 01.01.01 01.031.7001.2100 3.3.90.39.00 01.000.0000 120.000,00 

 

Artigo 2º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão o disposto no artigo 43 da 4.320/64. 

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

Notificante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP 

Notificada: Alexandre Pedroso Mazetto - EPP 

 

 

Através da presente, na qualidade de CONTRATANTE, sob contrato administrativo n.º 17/2021, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar reforma do pronto 

socorro municipal, com fornecimento de materiais e mão de obra e equipamentos. 

Venho, informa-lhe que após informações dos fiscais responsáveis pelos módulos contratados da Prefeitura Municipal de Iracemápolis ficou detectado pendências na prestação de serviços 

que seguem: Porta de saída da nova recepção, Bolor na parede consultório pediátrico, banheiro de Acessibilidade sem terminar, pinturas malfeitas ou inacabadas, colocação de 

azulejos em alguns banheiros, serviço de alvenaria não terminados, cobertura metálica não executada, piso de concreto da cobertura metálica, cobertura não acabada, sem as 

placas de policarbonato, estando assim cumprindo parcialmente o Contrato sob nº 17/2021. 

 Ab initio, impende observar que de acordo com a Lei n° 8. 666 de Junho de 1993 da Constituição Federal, que (institui normas para licitações e contratos da Administração Pública). Diz 

que, o contrato deve ser executado de forma que não gere prejuízos para o contratante, seja no prazo de entrega ou nas condições do serviço prestado.  

Isto posto, considerando que a empresa contratada, qual seja, Alexandre Pedroso Mazetto - EPP, vem descumprido a prestação de serviço, conforme contrato firmado entre as partes. 

 Nessa medida, atentando-se às cláusulas contratuais e, de igual modo, aos dispositivos legais aplicáveis ao caso, o Município Contratante vem, pela presente, notificar a empresa Alexandre 

Pedroso Mazetto - EPP para que providencie a prestação de serviço na íntegra, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta notificação. 

 Ressaltamos, outrossim, que, caso a Alexandre Pedroso Mazetto - EPP não atenda ao quantum referendado nesta notificação, no prazo acima assinalado, o Gestor Municipal, atento aos 

princípios constitucionais que regem a Administração Pública e, bem assim, aplicado o conteúdo normativo das cláusulas contratuais, adotará todas as medidas administrativamente cabíveis, 

com fito de proceder à rescisão do contrato, para que não haja maiores prejuízos ao erário e ao interesse público. 

Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da publicidade, esta notificação será publicada no Diário Oficial do Município, nesta data, para que não restem dúvidas quanto à 

legitimidade e validade deste ato.  

 

Atenciosamente, 

 

Iracemápolis, 06 de maio de 2022. 

 

 

Juvenal Baptistella Chiocheti 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

Nelita Cristina Michel Franceschini 

Prefeita Municipal 


