
 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 135 - ANO VI 
Quarta-Feira, 12 de setembro 

de 2018 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
www.iracemapolis.sp.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 
 

1 

DECRETO Nº. 3521/2018 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018. 

“Dispõe sobre alteração de membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação para 

parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil.” 

 

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

Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

 

 Considerando a necessidade de monitorar e avaliar as parcerias celebradas entre a 

Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil nos termos da Lei 13.0204/15; 

Considerando a saída e substituição de membros na Comissão; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso XI do Art.2º, e § 1º do art. 27 da Lei 

13.019, de 31 de julho de 2014, 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam nomeados para monitorar e avaliar as parcerias firmadas entre o 

Município de Iracemápolis e as Organizações da Sociedade Civil, os seguintes servidores 

ou Conselheiros: 

 I  - Membro: Marly Rodrigues de Souza Primo – Assistente Social 

II  - Membro: Priscila Antonia Ferraz Pereira – Oficial I; 

III  - Membro: Juvenal Baptistella Chiocheti - Enfermeiro Saúde da Família; 

IV  - Membro: Maria Lúcia Grillo Cardoso – Diretor do Setor de Patrimônio; 

V - Membro: Joice Patrícia Telles – Assistente Social; 

VI - Membro: Viviane Cristina Pedronetti – Professora; 

VII  - Suplente: Jacintho Franco de Campos – Secretário Executivo. 

Art. 2º. Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as Organizações da Sociedade Civil. 

§ 1º A nomeação dos membros deve manter pelo menos 2 funcionários com cargo efetivo 

e cumprido o estágio probatório. 

§ 2º O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão, em caso específico, 

se nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1 (uma) das 

entidades em disputa. 

§ 3º Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de dirigentes ou 

membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem 

como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que trata os parágrafos 2º e 3º deste artigo, o membro da 

comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor ou conselheiro caso 

esteja impedido ou impossibilitado de assumir as funções que a Comissão necessita. 

§ 5º Constatadas as irregularidades previstas nos parágrafos 2º e 3º, todos os Atos da 

Comissão, relativamente àquele certame, tornam-se nulos. 

§ 6º Os efeitos deste decreto, conforme o caso se estendem aos termos aditivos das 

parcerias.  

 Art. 3º. Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar os relatórios 

técnicos de monitoramentos elaborados pelo gestor, conforme previsto no art. 59 da Lei 

13.019/14. 

Parágrafo Único - A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá vistoriar e fiscalizar 

a parceria no local onde se realiza o objeto, sem descaracterização das funções do Gestor. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº. 3522/2018 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018. 

Dispõe sobre recondução do Comitê Gestor do Programa Criança Feliz no Município de 

Iracemápolis/SP. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal De Iracemápolis – SP, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, 

que instituiu o Programa Criança Feliz. 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 3396/2017 de 26 de junho 

de 2017. 

 DECRETA: 

 Art.1º. Fica reconduzido por mais 01 (um) ano os membros do Comitê Gestor Municipal 

do Programa Criança Feliz, de caráter intersetorial, com a finalidade de planejar e 

articular as ações necessárias para alcançar os objetivos do Programa Criança Feliz no 

Município. 

 Art.2º. Os membros do Comitê, de que trata o Art. 1º deste Decreto, são compostos por 

membros nomeados pelo Prefeito Municipal, representantes das seguintes 

Coordenadorias do Município: 

 

I. Coordenadoria Municipal de Promoção Social; 

Joice Patrícia Telles 

 

II. Coordenadoria Municipal de Educação; 

Escolástica Bonin Denardi 
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III. Coordenadoria Municipal de Saúde; 

Juvenal Baptistella Chiochetti 

 

IV. Coordenadoria Municipal da Cultura e do Turismo; 

Reinaldo Angotti Azevedo 

 

Art.3º. Os membros do COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA 

FELIZ, exercerão mandato de recondução por mais 1 (um) ano, e não serão remunerados.  

Art.4º. O desempenho das atribuições a que se refere este Decreto será considerado 

serviço público relevante.  

Art.5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº 043/2018 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018. 

“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 concedido à servidora JULIANA CRISTINA GRILLO DE FREITAS 

portadora do RG n.º 30.839.770-X, ocupante do emprego público permanente de Auxiliar 

de Enfermagem, a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo período de 12 (doze) 

meses, contados a partir de 17/09/2018. 

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, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

PORTARIA Nº. 044/2018 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018. 

“Constitui Comissão de Avaliação de Software, na sua totalidade, atendendo ao Termo de 

Referência conforme Pregão Presencial nº. 41/2018 e dá outras providências.” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de Iracemápolis, Estado de são 

Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

CONSIDERANDO o disposto no Anexo I – Termo de Referência ao edital do Pregão 

Presencial 41/2018; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - Fica constituída uma Comissão Especial, composta pelos integrantes abaixo 

relacionados, para o fim específico de participar da prova de conceito e avaliar os 

softwares ofertados pelas licitantes no Pregão Presencial 41/2018, composta dos 

seguintes membros: 

I - Fábio Rogério Pedroso - RG nº. 23.773.829-6, CPF nº. 190.295.458-01 - Presidente; 

II – Jonathas Leite - RG nº. 10.388.348-4, CPF nº. 068.560.578-73 - Secretário; 

III – Benedicto Borba Filho - RG nº. 18.675.983-6, CPF nº.096.049.738-27 - Membro. 

Art. 2º - A Comissão Especial deverá emitir os relatórios escritos das ocorrências 

observadas na prova de conceito e avaliar os softwares apresentados pelas licitantes, 

verificando se os mesmos atendem aquilo que foi descrito no Anexo I - Termo de 

Referência, do edital do Pregão Presencial 41/2018. 

Art. 3º - Quando entender necessário, poderá a comissão especial solicitar pareceres de 

profissionais que conheçam a matéria objeto da licitação descrita nesta Portaria. 

Art. 4º - Os membros da comissão especial não receberão remuneração a título de 

gratificação, ajuda de custo, ou qualquer outra, pelos serviços prestados no desempenho 

de suas funções. 

Parágrafo Único - Os serviços prestados pelos membros da presente comissão especial 

serão considerados de relevância comunitária. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos revogam 

as disposições em contrário. 

Iracemápolis, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

Fábio Francisco Zuza 

Prefeito Municipal 

 


