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LEI Nº 1976 DE 09 DE MAIO DE 2019.

LEIS

“Denomina Rua no Município de Igaratá e toma outras providências.”
Projeto de autoria do vereador Juliano Aparecido Galhardo Leite.

LEI Nº 1975 DE 09 DE MAIO E 2019.
“Denomina Rua que especifica e toma outras providências.”		
Projeto de autoria do vereador Moacir Aparecido Fernandes Prianti.
Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Igaratá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica uma rua situada no Bairro Village de Igaratá, município
de Igaratá, Estado de São Paulo, denominada como “Rua Domingos da Silva
Matos”.
§ 1º - Para efeito de localização, a referida rua inicia-se no encontro com o km.3+460 da Estrada Municipal Simone da Silva (antiga IGR 420),
virando à direita nesse ponto, percorrendo dentro do Bairro Village de Igaratá
e terminando em linha reta no encontro com uma rua aos fundos do referido
Bairro.
§ 2º - A referida rua mede aproximadamente 450 (quatrocentos e
cinquenta) metros de extensão.
Art. 2º - Deverá ser colocada placa indicativa na entrada da Rua, e
do lado direito de quem nela entra, contendo sua denominação.

Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de
Igaratá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º- Fica denominada “Rua Procópio Ferreira” uma rua já conhecida popularmente com esse mesmo nome, situada no Bairro Mirante da
Serra, no Município de Igaratá, Estado de São Paulo.
§ 1°- Para efeito de localização, a referida rua inicia-se no encontro
com a Estrada das Andorinhas, altura do seu km.1+350, aproximadamente,
bem em frente ao lote 16 da Quadra 21, descendo e fazendo um contorno à
direita, circundando toda a Quadra 21, fazendo frente ainda para as Quadras
22, 20 e 19, e terminando sem saída, no encontro com a faixa da cota do
Reservatório do Jaguari, entre os lotes 1 da Quadra 21 e 13 da Quadra 19.
§ 2°- A referida Rua mede 594 (quinhentos e noventa e quatro)
metros de extensão.
Art. 2°- Deverá ser colocada placa indicativa na entrada da referida
Estrada, e do lado direito de quem nela entra, contendo sua denominação.
Art. 3°- Caberá a Prefeitura Municipal de Igaratá a responsabilidade executiva desta Lei dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3º - Caberá à Prefeitura Municipal de Igaratá a responsabilidade executiva desta Lei, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 4°- As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente,
suplementadas se necessário.

Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário for.

Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Igaratá, 09 de Maio de 2019.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra

Prefeitura Municipal de Igaratá, 08 de Maio de 2019.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra
JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
			Secretária
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LEI Nº 1990 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Autoriza o Poder Executivo a incluir o Atletismo na grade curricular das escolas de ensino em tempo integral do município e dá outras providências”.
Projeto de lei de autoria do vereador Antonio Barbosa da Silva.

Municipal da Educação e Cultura.
Art. 3º - O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal da
Educação e Cultura, poderá regulamentar a presente Lei.
Art. 4º - As despesas decorrentes das disposições contidas nesta
Lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente.

Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São
Paulo no uso das atribuições que a Lei Orgânica do Municipio lhe dá, faz saber
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º - A rede municipal de ensino poderá incluir, observadas as
disposições orçamentárias, bem como a grade curricular da Unidade Escolar,
o “Projeto Atletismo na Escola” para os alunos que frequentarem o período
integral naquela unidade.

Prefeitura Municipal de Igaratá, 08 de Novembro de 2019.

§ 1º - A atividade de que trata o “caput” deste artigo será ministrada
por profissionais da área de educação física, com registro no Conselho Regional de Educação Física.
§ 2º - O ensino do Atletismo na escola visa:
I- desenvolvimento de habilidades naturais inerentes ao ser humano, como correr, saltar e lançar;
II- trabalhar as capacidades físicas como resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, potência, velocidade, agilidade, e coordenação motora;
III- trabalhar regras e atividades em conjunto para despertar o companheirismo;
IV- difundir o esporte atletismo para os alunos de maneira que os
alunos vivenciem um novo esporte;
V- aplicar formas de estímulo e cobrança de resultados adequados
às diferentes faixas etárias;
VI- identificar, compreender e explicar fundamentos básicos do atletismo, suas regras e técnicas fundamentais;
VII- criar e aplicar novos procedimentos de ensino e avaliação do
atletismo no ambiente escolar;
VIII- proporcionar através de programações diferenciadas, metas
que venham a diminuir as diferenças no estilo de aprender, oferecendo assim
uma “inclusão real” para todos;
IX- promover o bom estado de saúde física e mental e os bons
hábitos de uma vida saudável;
X- valorizar a participação de todos em conjunto com o projeto pedagógico da escola, objetivando a formação da cidadania, com o resgate da
solidariedade, de respeito recíproco, ampliando a autonomia dos alunos;
XI- planejar e realizar atividades no contexto escolar e não escolar.
Art. 2º - A Coordenação e Supervisão ficarão a cargo da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, que através de seu Plano de Trabalho
definirá a forma de execução do programa, inclusive quanto à participação
de alunos, professores e servidores da rede pública municipal, bem como de
segmentos da comunidade.
Parágrafo único – Os equipamentos necessários à execução do
programa e o local de atendimento, serão de responsabilidade da Secretaria

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

CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra
JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária
______________________________________________________________
LEI Nº 1991 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2.019.
		
“Regulamenta o empréstimo de cilindros de oxigênio e toma outras providências” - Projeto de lei de autoria do vereador Juliano Ap. Galhardo Leite.
Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São
Paulo no uso das atribuições que a Lei Orgânica do Municipio lhe dá, faz saber
que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º- O empréstimo de cilindros de oxigênio no Município de
Igaratá poderá ocorrer, desde que obedecidas as condições impostas pela
Secretaria Municipal de Saúde, bem como as disposições contidas nesta lei.
Parágrafo Único – As condições impostas para a utilização dos cilindros de oxigênio deverão seguir os seguintes preceitos:
I - necessidade de tratamento com o uso de oxigênio na residência
ou para uso móvel, mediante receituário médico;
II - prazo de utilização por até 90(noventa) dias de acordo com
especificações médicas;
III – possibilidade de renovação do prazo acima prescrito, de acordo com as necessidades do paciente, conforme especificações médicas;
IV – o beneficiário do empréstimo deverá ser morador no Município
de Igaratá;
V - o beneficiário ou seu representante, deverá preencher obrigatoriamente os formulários exigidos pelo Posto de Saúde do Município de Igaratá,
obedecidas as condições contidas no respectivo órgão;
VI – a devolução dos cilindros de oxigênio deverá ser feita nas mesmas condições em que o recebeu;
VII – as cargas dos cilindros poderão ser renovadas de acordo com
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as especificações médicas de seu uso;
VIII – a devolução dos cilindros de oxigênio poderá ser antecipada
se ocorrer, mudança ou alteração no tratamento, sempre a critério médico;
IX – deverá ser comunicada de imediato ao Posto de Saúde de
Igaratá qualquer situação onde não haja mais necessidade da utilização do
serviço;
X – deverá ser utilizado o serviço com todos os cuidados com a
integridade dos materiais, posto que representam um grande auxiliar para a
saúde do paciente;
XI – deverá ser comunicado de imediato ao Posto de Saúde de
Igaratá quaisquer irregularidades referentes aos cilindros, tais como possíveis
vazamentos ou não funcionamento adequado ao uso;
XII – certifique-se para que o cilindro de oxigênio esteja sempre em
local limpo, longe dos raios solares e protegidos de qualquer fonte de calor,
devidamente fixados para não ocorrer quedas.
Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Igaratá, 08 de Novembro de 2019.

tação de passeios em blocos de concreto sextavado, sinalização horizontal,
placa esmaltada para identificação de ruas e escadas hidraulicas, nas ruas
Thomé Alves Machado, Centro e Rua das Rosas – Jd. Rosa Helena, Igaratá/
SP.
Vigência: acréscimo de 90 dias, contados a partir de 08/11/2019
Data de assinatura: 06/11/2019
Contrato Nº207/2018 - Tomada de Preços Nº 05-A/2018 Processo Administrativo 1893/2016.
Contratada: Rg de Oliveira ME
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, referente a mão de obra e materiais para a construção da pista de
skate, na rua Irineu Prianti Chaves, Centro, Igarata/SP.
Valor: Acrescidos os valores de R$10.522,40 (dez mil quinhentos e
vinte e dois reais e quarenta centavos)
Data de assinatura: 06/11/2019
Igaratá, 11 de Novembro de 2019.
CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
______________________________________________________________

CELSO FORTES PALAU
Prefeito Municipal
Registrada nesta Secretaria na data supra
JUCIMARA RIBEIRO DE BRITO
Secretária
______________________________________________________________

DEPARTAMENTOS

		

LICITAÇÃO E
CONTRATOS
EXTRATO DE ADITIVOS
Contrato Nº29/2016 - Tomada de Preços Nº 02/2016 Processo
Administrativo 410/2016
Contratada: Joterra Pavimentação e Terraplenagem Eireli
Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, referentes à mão de obra e materiais para pavimentação aslfaltica e
drenagem, implantação de sargetas moldadas “in loco” concreto 20mpa, fornecimento e assentamento de guias pmsp e implantação de tubos de concreto
d=400 mm, implantação de bocas de lobo dupla, faixa de pedestres, pavimen-

Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE
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