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LEI N. º 2424/2020 DE 22 DE JULHO DE 2020. 

Autor do Projeto de Lei Nº 19/2020 – Poder Executivo Municipal – Prefeito Fábio 

Francisco Zuza 

“Dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal de Cultura, 

e dá outras providências” 

FÁBIO 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 aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

 

Art. 1º - O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC é um órgão colegiado, de 

caráter consultivo, normativo e deliberativo vinculado à Divisão de Cultura e tem por 

objetivo promover a participação democrática com composição paritária, com participação 

entre o Poder Público e a Sociedade Civil, tendo este último representantes dos mais 

variados segmentos culturais que integram a ação cultural deste Município, garantindo a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da Cultura Nacional, bem 

como de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, 

considerando as três dimensões: simbólica, cidadã e econômica.  

CAPITULO II 

DA ATRIBUIÇÃO 

 

Art. 2º - São atribuições do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC:  

I – Estabelecer uma política cultural para o Município de acordo com o Plano Nacional de 

Cultura (PNC) e o Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), bem como avaliar e 

implementar as diretrizes extraídas da Conferência Municipal de Cultura;  

II – Atuar na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas públicas 

culturais; 

III – Estimular o desenvolvimento das ciências, das artes e da cultura em geral, considerar 

a diversidade e transversalidade da cultura, com adoção de critérios que contemplem os 

diversos territórios e segmentos artísticos e culturais, considerando as dimensões: 

simbólica, cidadã e econômica da cultura, bem como a diversidade étnica e racial;  

IV – Propor e opinar, quando solicitado, sobre convênios, intercâmbios e cooperação 

técnica e financeira com entidades pública ou privada para execução, manutenção, 

assistência e assessoria de projetos e atividades culturais;  

V – Propor meios que garantam o pleno exercício dos direitos culturais, bem como o 

acesso às fontes de cultura;  

VI – Apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais; 

VII – Pesquisar, identificar, proteger e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial 

do município;  

VIII – Propor intercâmbio cultural, mediante a integração em programas culturais 

municipais, regionais, estaduais e nacional;  

IX – Propor a instalação e conservação de museus, memoriais, arquivos e de espaços 

públicos, equipados para garantir a produção, divulgação e apresentação de manifestações 

culturais e artísticas;  

X – Participar, opinar e contribuir na execução de leis que se relacionam diretamente as 

áreas culturais do município.  

XI – Propor normas ordenadas e disciplinares da preservação de bens culturais, bem como 

opinar sobre projetos de conservação e aproveitamento turístico e cultural desses bens;  

XII – Sugerir a propositura de medidas judiciais de proteção aos valores culturais, 

ambientais e históricos;  

XIII – Estimular a participação e promoção do patrimônio histórico e no processo cultural 

do município;  

XIV – Sugerir proposições ao calendário anual de cultura desde que aprovado por todos;  

XV – Elaborar e alterar, quando necessário for, o seu regimento interno; 

XVI – Administrar, gerenciar e controlar o Fundo Municipal de Cultura, sendo na 

ordenação de despesas, os desembolsos e a prestação de contas a cargo do Poder 

Executivo, exercida pela Divisão de Cultura;  

XVII – Pronunciar, emitir pareceres, elaborar propostas e prestar informações sobre 

assuntos que dizem respeito à cultura, quando solicitado pelo Poder Público, pela 

Sociedade Civil ou pela iniciativa privada;  

XVIII – Criar mecanismos que permitam sua comunicação com a comunidade, para que 

possa cumprir seu papel de mediador entre a sociedade civil e o governo municipal no 

campo cultural;  

XIX – Estabelecer cooperação com movimentos sociais, organizações não governamentais 

e setor empresarial;  

XX – Conhecer e integrar-se, se julgar necessário, ao Sistema Nacional de Cultura – SNC 

para garantir a continuidade dos projetos culturais de interesse do Município, como 

também nas esferas Estadual e Federal;  

XXI – Propor e analisar políticas de geração, captação e alocação de recursos para o setor 

cultural;  

XXII – Potencializar os artistas locais enquanto formadores de novos quadros culturais;  

XXIII – Colaborar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano 

Plurianual – PPA e Lei Orçamentária Anual – LOA, relativos à Coordenadoria de Cultura;  

XXIV – Contribuir na elaboração do Plano Municipal de Cultura – PMC, fiscalizando e 

orientando a execução;  

XXV – Colaborar e auxiliar na realização da Conferência Municipal de Cultura, evento 

bienal, ou outra modalidade de evento que tenha por objetivo auscultar a sociedade para 

fins de revisão da política cultural;  

XXVI – Aprovar diretrizes que encerrem critérios para aprovação de projetos inscritos no 

Fundo Municipal de Cultura, e submete-los à aprovação da Comissão de Avaliação e 

Seleção;  

XXVII – Estabelecer diretrizes para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Cultura em consonância com o Plano Nacional de Cultura – PNC e com as diretrizes 

estabelecidas pelas Conferências Nacional, Estadual e Municipal de Cultura;  

XXVIII – Convocar representantes do Poder Executivo e dos demais conselhos 

municipais, quando se tratar de pauta nas esferas de suas respectivas competências, a fim 

de instruir na elaboração de suas deliberações, decisões, recomendações, moções, 

resoluções, pareceres ou outros expedientes.  

CAPITULO III 

DA COMPOSIÇÃO  

 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Política Cultural de Iracemápolis será composto por 07 

(sete) membros titulares e igual número de suplementes, com a seguinte composição:  

I – 04 (quatro) membros titulares e respectivos suplentes representando o Poder Público, 

através dos seguintes órgãos e quantitativos:  

01 representante da Divisão de Cultura;  
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01 representante da Coordenadoria de Educação e Cultura;  

01 representante das Diretorias das escolas;  

01 representante da Contadoria Municipal de Iracemápolis;  

II – 03 (três) membros titulares e respectivos suplentes, representando a sociedade civil, 

através dos seguintes setores e quantitativos:  

01 representante de Arte Cênica, ou Arte Visual;  

01 representante de Literatura, ou Música;  

01 representante da Cultura Popular, ou Artesanato;  

§ 1º – Os representantes eleitos, mencionados no caput, não poderão ter nenhum 

impedimento legal, que os impeçam de exercer sua função no Conselho Municipal de 

Política Cultural.  

§ 2º – Dos seguimentos voltados para a sociedade civil, podem fazer parte:  

I – Arte Cênica – Ser atuante no município de Iracemápolis em uma das suas mais diversas 

modalidades como: artista circense, ator, autor, bailarino, cenógrafo, coreografo, dançarino, 

diretor, dramaturgo, ópera e teatro.  

II – Arte Visual – Ser atuante no município de Iracemápolis em uma das suas mais 

diversas modalidades como: artista digital, artista plástico, audiovisual, cartunista, 

caricaturista, desenhista, designer, escultor, estilista, grafiteiro e fotógrafo.  

III – Artesanato: Ser atuante no município de Iracemápolis em uma das suas mais diversas 

modalidades como: bijuterias, boneco, bordado, cerâmica, crochê, fantoches, reciclados, 

louças, luthier, madeira, tricô, entre outras técnicas realizadas com as mãos.  

IV – Literatura – Ser atuante no município de Iracemápolis em uma das suas mais diversas 

modalidades como: contadores de história, cronista, escritores, novelista, poetas, 

romancistas e roteirista.  

V – Música – Ser atuante no município de Iracemápolis em uma das suas mais diversas 

modalidades como: arranjador, artista popular, cantor, compositor, dj, letrista, maestro, 

musico, professor de música e regente.  

VI – Cultura Popular – Ser atuante no município de Iracemápolis em uma das suas mais 

diversas modalidades: culturas regionais, estrangeira e étnicas, capoeira, carnaval e 

folclores.  

§1º - Os membros titulares e suplentes representantes do Poder Público serão indicados 

pelas dirigentes de suas respectivas pastas.  

§2º - Os membros titulares e suplentes da Sociedade Civil deverão ser eleitos 

democraticamente conforme regimento interno.  

§3º - Caso não haja manifestação em qualquer um dos setores, a indicação para 

preenchimento da respectiva vaga em questão deverá ficar em aberto até a próxima eleição 

do conselho. 

§4º - Os membros da Sociedade Civil não poderão ser presidentes, diretores ou 

coordenadores de instituição, entidade, organização ou cooperativa.  

CAPITULO IV 

DA ESTRUTURA 

 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC terá a seguinte estrutura, 

devendo eleger na primeira reunião a sua Diretoria Executiva, que será composta por: 

01 (um) Presidente;  

01 (um) Vice-Presidente; 

01 (um) Primeiro Secretário; 

01 (um) Segundo Secretário; 

01 (um) Primeiro Tesoureiro; e  

01 (um) Segundo Tesoureiro.  

§1º - O Presidente do CMPC é detentor do voto de minerva.  

Parágrafo Único - O Prefeito Municipal de Iracemápolis nomeará os eleitos, dando posse, 

por meio de Decreto, aos membros do CMPC de Iracemápolis. 

CAPITULO V 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 5º - O mandato dos membros do conselho será por 02 (dois) anos, podendo, em caso 

de reeleição, ser prorrogado por igual período. Nenhum membro poderá ser reeleito mais 

que uma vez, tendo seu mandato extinguindo automaticamente de acordo com o prazo 

descrito neste artigo.  

Parágrafo Único – Os membros eleitos para a Diretoria Executiva obedecerá os períodos 

descritos neste artigo. 

Art. 6º - Os membros deste Conselho bem com da Diretoria Executiva não serão 

remunerados; 

Art. 7º - O Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Cultural de Iracemápolis 

determinará, entre outras coisas relativas ao seu funcionamento, a periodicidade das 

reuniões e a forma de sua convocação, bem como das reuniões extraordinárias.  

Parágrafo Único - O Regimento Interno será elaborado e aprovado pela primeira 

Diretoria.  

CAPITULO VI  

DAS REUNIÕES 

 

Art. 8º - As reuniões do CMPC de Iracemápolis serão públicas, devendo o regimento 

interno detalhar seu funcionamento. 

§ 1º - O CMPC se reunirá ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, nas 

hipóteses e condições definidas no Regimento Interno. 

§ 2º - As reuniões ordinárias serão realizadas na primeira semana de cada mês. 

§ 3º - O CMPC fará realizar uma vez por ano, plenária pública. 

§ 4º - Caberá a Diretoria Executiva compor comissões especiais quando julgar necessário, 

para o devido cumprimento dos seus objetivos, devidamente registrada em ata.  

CAPITULO VII 

DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Art. 9º - Caberá ao Conselho Municipal de Política Cultural administrar, promover o 

desenvolvimento e o cumprimento das finalidades do Fundo Municipal de Cultura. 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Cultura ainda terá as seguintes atribuições 

no que diz respeito ao Fundo Municipal de Cultura:  

I – administrar e fiscalizar a arrecadação de receitas; 

II – decidir quanto à aplicação dos recursos; 

III – autorizar as despesas; 

IV – examinar e aprovar as contribuições e doações; 
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Art. 10º - O Fundo Municipal de Cultura será constituído dos seguintes recursos: 

I – incentivos municipais; 

II – doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza; 

III – arrecadação de preços públicos gerados pela prestação de serviço e de multas 

aplicadas em consequência de danos praticados em bens artísticos, turísticos e históricos; 

IV – qualquer outro que lhe possa ser legalmente incorporado; 

V – reincentivos fiscais; 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 11 - O CMPC de Iracemápolis integra a Divisão de Cultura do município, 

devidamente constituído de acordo com as diretrizes do Sistema Nacional de Cultura – 

SNC, para ser um instrumento de articulação, gestão, informação, fomento e promoção de 

políticas públicas de cultura com a participação e controle da sociedade civil, envolvendo 

todos os entes federados.  

Art. 12 - A manutenção administrativa do CMPC correrá à conta de dotações 

orçamentárias da Divisão de Cultura, mediante plano de aplicação aprovado pelo titular da 

Divisão.  

Art. 13 - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de 

verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos por decreto do Poder Executivo. 

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário em especial as Leis Municipais n.º 1.044/ 1997 de 24 de outubro de 1997e n.º 

2.088/14 de 17 de fevereiro de 2014. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

LEI N. º 2425/2020 DE 22 DE JULHO DE 2020. 

Autor do Projeto de Lei Nº 20/2020 – Poder Executivo Municipal – Prefeito Fábio 

Francisco Zuza 

 

“Autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros, no exercício de 

2020, em favor da Entidade sem fins lucrativos que especifica, a título de subvenção 

social e ou auxilio, através de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências 

correlatas” 

FÁBIO 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 aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica o Poder do Executivo Municipal autorizado a repassar, no exercício de 2020, 

a título de subvenção social e/ou auxilio (Fomento), para as entidades sem fim lucrativos, 

como segue: 

I – LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA DA SSVP EM 

IRACEMAPOLIS, CNPJ 60.728.250/0001-74, onerando a dotação orçamentária nº 

02.07.01.08.241.4001.2400.3.3.50.43.00.05.312.52, o valor de R$ 81.600,00 (oitenta e um 

mil e seiscentos reais); 

II- LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA DA SSVP EM 

IRACEMAPOLIS, CNPJ 60.728.250/0001-74, onerando a dotação orçamentária nº 

02.07.01.08.241.4001.2400.3.3.50.43.00.02.500.29, o valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e 

cem reais); e 

III - LAR NOVA VIDA DE ARARAS, CNPJ 60.728.912/0001-06, onerando a dotação 

orçamentária nº 02.07.02.08.243.4001.2400.3.3.50.43.00.05.312.52, no valor de 

R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

Art. 2.º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria 

Municipal, um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 113.100,00 (cento e 

treze mil e cem reais), com a suplementação das seguintes dotações no orçamento do 

Exercício 2020: 

DOTAÇÃO VALOR 

02.07.01.08.241.4001.2400.3.3.50.43.00.05.312.52 R$    81.600,00 

02.07.01.08.241.4001.2400.3.3.50.43.00.02.500.29 R$      5.100,00 

02.07.02.08.243.4001.2400.3.3.50.43.00.05.312.52 R$    24.000,00 

02.07.01.08.244.4001.2047.3.3.90.39.00.05.312.52 R$      2.400,00 

soma R$  113.100,00 

 
Art. 3º - O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto, com os recursos decorrentes do 

recebimento de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social, Sistema Único de 

Assistência Social- MDS/SUAS/SNAS na importância de R$ 108.000,00 (cento e oito mil 

reais) e Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS/FEAS no valor de R$ 5.100,00 

(cinco mil e cem reais). 

Parágrafo Único. Fica alterada as respectivas LDO/2020 e Lei PPA do período. 

Art. 4.º - Os repasses às entidades beneficiadas deverão ser procedidos de comprovação 

do efetivo funcionamento da beneficiária e com embasamento em Programa de Trabalho 

para os recursos a serem recebidos, ficando a Entidade obrigada e a prestação de contas 

com base na legislação vigente e em consonância com as diretrizes do Conselho Municipal 

de Assistência Social – CMAS. 

Art. 5.º -  Esta Lei tem seus efeitos retroagidos a 29/06/2020. 

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

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

LEI COMPLEMENTAR N.º 044/2020 DE 22 DE JULHO DE 2020. 

Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 006/2020 – Poder Executivo Municipal – 

Prefeito Fábio Francisco Zuza. 

 “Inclui o Artigo 138 na Lei Complementar Municipal 016 de 30 de junho de 2016.” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo. 
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Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município; 

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

seguinte Lei: 

LEI COMPLEMENTAR: 

Art. 1º - Inclui o Artigo 138 na Lei Complementar Municipal 016 de 30 de junho de 2016 

com a seguinte redação: 

“Artigo 138 – Excepcionalmente, a eleição de Comandante da Guarda Civil Municipal do 

ano de 2020 ocorrerá no dia 06 de novembro de 2020, em virtude da Pandemia de COVID 

– 19. 

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei Complementar, correrão à 

conta de dotações constantes no orçamento vigente. 

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca o Sr. JOANA NASCIMENTO GOMES 

para assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM referente 

ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2020. Favor comparecer ao departamen-

to de recursos humanos em 03 dias. 

Iracemápolis, 22 de Julho de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

AVISO DE ABERTURA – CHAMADA PÚBLICA N° 04-2020 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS, no uso de suas 

atribuições legais, vem tornar público a abertura do edital de Chamamento Público que 

tem como objeto promover a divulgação geral e chamamento dos Usuários dos Serviços 

Públicos do Município de Iracemápolis para participação no processo aberto de 

Chamamento dos membros integrantes - titular e seus dois suplentes - do Conselho de 

Usuários dos Serviços Públicos Municipais - CONDEUSP, vinculado ao Gabinete 

Municipal, a ser implantado na Cidade de Iracemápolis, nos termos da Lei Municipal nº 

2367/18 e Artigos 18 a 22 da Lei Federal nº 13.460/2017. O edital do presente 

chamamento poderá ser acessado através do site www.iracemápolis.sp.gov.br (Licitações). 

A primeira etapa do chamamento ocorrerá no dia 03 de setembro de 2020 às 9:00 horas, no 

Paço Municipal à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 

13.495-000, Telefone (19) 3456-9200. Dúvidas e esclarecimentos através do e-mail: 

contadoria03@iracemapolis.sp.gov.br.  

Iracemápolis, 22 de julho de 2020. 

Aviso de Abertura de Licitação - Pregão Eletrônico 06/2020 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, localizada à Rua Antônio Joaquim 

Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, 

torna público que irá realizar o Pregão Eletrônico 06/2020, que trata do registro de preços 

para aquisição de mobiliários, brinquedos (playground) e eletrodomésticos novos, de 

primeira qualidade, por fornecimento e a pedido. O pregão eletrônico ocorrerá na Bolsa 

Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo, no dia 05 de agosto de 2020 ás 9:30 horas 

(horário de Brasília). O edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados 

para consulta e retirada no site www.iracemapolis.sp.gov.br (Licitações). Outras 

informações e questionamentos somente pelo e-mail licitacoes02@iracemapolis.sp.gov.br, 

com o Pregoeiro.  

Iracemápolis/SP, 21 de julho de 2020. 

 

 

 

 


