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LEI N.º 2360/2018 DE 27 DE AGOSTO DE 2018. 

Autor do Projeto de Lei nº 41/2018 – Poder Executivo - Prefeito Municipal Fabio 

Francisco Zuza. 

“Revoga a Lei Municipal nº 1958/2012, de 14 de março de 2012, que disciplina o 

descarte, o recolhimento e a destinação de medicamentos vencidos no Município de 

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 especial a Lei Orgânica do 

Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica revogada a Lei Municipal n.º 1958/2012, de 14 de março de 2012, que 

disciplina o descarte, o recolhimento e a destinação de medicamentos vencidos no 

Município de Iracemápolis e dá outras providências. 

Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

LEI N.º 2361/2018 DE 27 DE AGOSTO DE 2018. 

Autor do Projeto de Lei nº 23/2018 – Poder Legislativo – Vereador Adailson Dias dos 

Santos. 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens de pacientes que aguardam 

por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública municipal no âmbito 

de 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 especial a Lei Orgânica do 

Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1.º - Serão divulgadas por meio eletrônico e com acesso irrestrito no sítio eletrônico 

oficial do município de Iracemápolis, as listagens dos pacientes que aguardam por 

consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal de 

Iracemápolis. 

Parágrafo Único. A divulgação deverá garantir o direito de privacidade dos pacientes, 

sendo divulgado apenas o número do Cartão Nacional de Saúde-CNS. 

   Art. 2.º - Todas as listagens serão disponibilizadas pela Coordenadoria Municipal de     

Saúde, que deverá seguir rigorosamente a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, 

salvo nos procedimentos emergenciais, assim atestados por profissional competente. 

Art. 3.º - As informações a serem divulgadas devem conter: 

I - A data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica; 

II - aviso do tempo médio previsto para atendimento aos inscritos; 

III - relação dos inscritos habilitados para o respectivo exame, consulta ou procedimento 

cirúrgico; 

 IV - relação dos pacientes já atendidos, através da divulgação do número do Cartão 

Nacional de Saúde-CNS. 

Art. 4.º - As informações disponibilizadas deverão ser especificadas para o tipo de 

exame, consulta ou cirurgia aguardada e abranger todos os candidatos inscritos nas 

diversas unidades de saúde do município, entidades conveniadas ou qualquer outro 

prestador de serviço que receba recursos públicos municipais. 

Art. 5.º - Publicadas as informações, a listagem será classificada pela data de inscrição, 

separando os pacientes inscritos dos já beneficiados, sem qualquer tipo de restrição, 

permitido acesso universal. 

Art. 6.º - Fica desde já autorizada a alteração da situação do paciente inscrito na listagem 

de espera com base no critério de gravidade do estado clínico. 

Art. 7.º - Os recursos e instalações do sistema público de saúde no município serão 

utilizados para atender os candidatos regularmente inscritos em lista de espera. 

Art. 8.º - É de responsabilidade da equipe da unidade de saúde à qual o paciente está 

vinculado a manutenção ou a execução do mesmo na respectiva listagem. 

Art. 9.º - A inscrição em listagem de espera não confere ao paciente ou à sua família o 

direito subjetivo à indenização se a consulta, o exame ou a cirurgia não se realizar em 

decorrência de alteração justificada da ordem previamente estabelecida. 

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará no que couber a presente lei, objetivando sua 

melhor aplicação. 

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Iracemápolis aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

LEI N.º 2362/2018 DE 27 DE AGOSTO DE 2018. 

Autor do Projeto de Lei nº 24/2018 – Poder Executivo - Prefeito Municipal Fabio 

Francisco Zuza. 
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“Altera a Art. 1º da Lei Municipal nº 2324/2017 de 27 de junho de 2017 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 especial a Lei Orgânica do 

Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica alterado o Art. 1º da Lei Municipal nº 2324/2017 de 27 de junho de 2017, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Ficam denominadas as vias públicas abaixo mencionadas, localizadas no 

Jardim Alvorada, como segue: 

Rua Projetada 01 – Prolongamento da Rua José Figueiredo; 

Rua Projetada 03 – Rua Guerino Bilatto”  

Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

DECRETO Nº 3516/2018 DE 27 DE AGOSTO DE 2018. 

"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$ 50.000,00 (cinquenta e mil reais), o crédito aberto na 

forma do artigo será coberto com recursos provenientes de transposição: 

 
Ficha Unidade 

Orc. 
Funcional  Programá-

tica 
Natureza da 

Despesa 
Destinação 

Recurso 
Valor 

Crédito 460 02.06.01 10.301.1008.2065 3.3.90.39.00 01.000.00  

Recurso 461 02.06.01 10.302.1003.1032 4.4.90.52.00 01.000.00 50.000,00 

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

suplementar na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o crédito aberto na forma do 

artigo será coberto  com recursos provenientes de transferência: 

 
Ficha Unidade 

Orc. 
Funcional  Programá-

tica 
Natureza da 

Despesa 
Destinação Re-

curso 
Valor 

Crédito 171 02.03.02 12.367.2003.2050 3.3.90.36.00 01.000.00  

Recurso 131 02.03.02 12.365.2003.1057 4.4.90.51.00 02.000.00 7.000,00 

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

suplementar na importância de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), o crédito aberto 

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

 
Ficha Unidade 

Orc. 
Funcional  Programá-

tica 
Natureza da 

Despesa 
Destinação 

Recurso 
Valor 

Crédito 90 02.02.01 04.121.7004.2008 3.3.90.39.00 01.000.00  

Recurso 86 02.02.01 04.121.7004.2008 3.3.90.30.00 01.000.00 25.000,00 

Crédito 793 02.06.01 10.302.1003.1032 4.4.90.52.00 05.000.00 
 

Recurso 461 02.06.01 10.302.1003.1032 4.4.90.52.00 01.000.00 80.000,00 

Artigo 4º - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão o 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 vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

PREGÃO PRESENCIAL N35/2018 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis - CONTRATADO: EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRURG. 

HOSP. LTDA. - OBJETO: A DETENTORA obriga-se ao fornecimento de DIETAS 

ENTERAIS, objetivando atender a demanda de forma parcelada e contínua pelo período 

de 12 (doze) meses ao MUNICÍPIO, nos moldes do descrito no Anexo I – Termo de 

Referência ao Edital do Pregão Presencial n 35/2018, que fica fazendo parte integrante e 

indissociável do presente instrumento. – CONTRATO 112/2018- Itens 01 R$27, 0000 03 

R$19,0000 04 R$68,0000 - RECURSOS FINANCEIROS: 

02.06.01.10.301.1006.2031.3.3.90.32.00.01.000.00 –  Fundo Municipal de Saúde – Ficha 

423.- PRAZO: 12 MESES - DATA DA ASSINATURA: 27/08/2018. Iracemápolis, 27 de 

agosto.  

Diretoria de Compras e Licitações. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público que o Senhor Prefeito Municipal de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o 

procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial sob n. 37/2018, 

que trata-se de Aquisição de veículos novos, equipamentos de informática novos, balde a 

pedal novo e geladeira nova, de primeira qualidade, por fornecimento integral e a pedido, 

conforme ata lavrada em 24/08/2018, onde o pregoeiro procedeu à adjudicação dos itens 

como segue:  à empresa Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores LTDA 

o item 01; à empresa J.C. Barbieri & CIA LTDA-ME o item 02; à empresa Allpema 

Serviços e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA-ME os itens 03, 06 e 07; à 

empresa Athomoz - Comercio de Produtos Eletronicos EIRELI-ME os iten 4 e 5; ficando 

as mesmas aguardando a convocação para assinatura dos contratos. 

Iracemápolis, 27 de Agosto de 2018.  

Diretor de Compras e Licitações. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Diretoria de Compras e Licitações torna público que o Senhor Prefeito Municipal de 

Iracemápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o 

procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial sob n. 37/2018, 

que trata-se de Aquisição de equipamentos e materiais permanentes com entrega de 

forma integral e a pedido para atender o CESMI – Centro de Especialidades Médicas de 

Iracemápolis, unidade de atenção especializada em saúde, conforme ata lavrada em 

27/08/2018, onde o pregoeiro procedeu à adjudicação dos itens como segue:  à empresa 

Silvio Vigido os itens 01 e 13; à empresa J.C. Barbieri & CIA LTDA-ME o item 02, 08, 

11, 14 e 15; à empresa Allpema Serviços e Comercio de Ferragens e Ferramentas LTDA-

ME os itens 03; à empresa Athomoz - Comercio de Produtos Eletronicos EIRELI-ME os 

itens 07 e 16; à empresa Morimed Comercial EIRELI-EPP os itens 04 e 10; à empresa 

Andes Comercial LTDA o item 05; à empresa Hosplife Comercio de Equipamentos 

Hospitalares LTDA-EPP os itens 06 e 12; ficando as mesmas aguardando a convocação 

para assinatura dos contratos. 

Iracemápolis, 27 de Agosto de 2018. 

Diretor de Compras e Licitações. 

 

 

 


