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DECRETO Nº 3759/2020 DE 14 DE SETEMBRO DE 2020. 

 “Que altera membros do Conselho Municipal do Idoso de Iracemápolis”. 

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

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em principal a Lei Orgânica do 

Município; 

Considerando o disposto na Lei 1265/2001 de 24 de outubro de 2001; 

Considerando o Decreto Municipal nº 3112/2015, de 12 de janeiro de 2015;  

Considerando o Decreto Municipal nº 3242/5015, de 16 de novembro de 2015;  

Considerando o Decreto Municipal nº 3280/2016, de 13 de junho de 2016;                   

Considerando o Decreto Municipal nº 3347/2017, de 16 de janeiro de 2017;  

Considerando o Decreto Municipal nº 3379/2017, de 28 de abril de 2017; 

Considerando o Decreto Municipal nº 3397/2017, de 26 de junho de 2017;                 

Considerando o Decreto Municipal nº 3422/2017, de 25 de agosto de 2017;   

Considerando o Decreto Municipal nº 3481/2018, de 21 de março de 2018;   

Considerando o Decreto Municipal nº 3594/2019, de 23 de abril de 2019;  

Considerando o Decreto Municipal nº 3638/2019, de 12 de setembro de 2019;  

Considerando o Decreto Municipal nº 3678/2020, de 02 de março de 2020;  

Considerando o Decreto Municipal nº. 3713/2020, de 14 de maio de 2020; 

DECRETA: 

Art. 1° Fica alterada a composição do Conselho Municipal do Idoso de Iracemápolis, 

integrado pelos seguintes membros:     

 

I – Representantes de Coordenadoria Municipal de Promoção Social:  

Marly Rodrigues de Souza Primo – Titular 

Antonia Ivoni Pereira – Suplente 

VI – Representantes de Entidades ou Associações que se dediquem a trabalhos com 

idosos: 

Aline Ferreira Mateussi – Titular (Lar São Vicente de Paulo) 

Regina Helena de Paula Alves – 1ª Suplente (Lar São Vicente de Paulo) 

Sandra Cristina Segatti – 2ª Suplente (Lar São Vicente de Paulo) 

Art. 2° - A duração do mandato dos Conselheiros será de dois anos. 

Art. 3° - Esta nomeação será sem ônus para o Município. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial os Decretos nº 3112/2015, 3242/2015, 3280/2016, 

3347/2017, 3379/2017, 3397/2017, 3422/2017, 3481/2018; 3594/2019, 3638/2019, 

3678/2020 e 3713/2020. 

CUMPRA-SE. 

 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com a supervisão da Comissão 

de Acompanhamento deste Concurso Público especialmente nomeado pela 

Portaria nº 10 de 22 de janeiro de 2020, usando das atribuições legais determina: 

 

I. DIVULGA a relação dos candidatos inscritos no presente Concurso Público, cujas 

inscrições foram consideradas deferidas e homologadas.  

A Listagem se encontra em ORDEM ALFABÉTICA, separada por função e está 

disponível para consulta através da Internet nos endereços wwww.integribrasil.com.br e  

www.iracemapolis.sp.gov.br e por afixação em local de costume da Prefeitura. 

A convocação para a Prova Objetiva – quando autorizada – será realizada em data 

oportuna, conforme os moldes do edital e na forma prevista no Decreto Nº 3756/2020 

de 04 de setembro de 2020, observando os protocolos de segurança e medidas 

sanitárias adequadas.  

Possíveis alterações referentes aos dados ora divulgados que mereçam correções, 

inclusões e/ou exclusões, deverão ser realizadas pelo candidato, detalhando e 

informando a retificação a ser procedida, no prazo de até 02 (dois) dias da data 

desta publicação, através do e-mail contato@integribrasil.com.br e/ou telefone (11) 

4022-7166. 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é 

expedido o presente edital que fica  à  disposição  por  afixação  nos  locais  

de  costume  da  Prefeitura,  pela  Internet  nos 

endereços wwww.integribrasil.com.br e  www.iracemapolis.sp.gov.br, visando 

atender ao restrito interesse público. 

 

Iracemápolis/SP, 15 de setembro de 2020. 

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS/SP 

REGIMENTO INTERNO 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA 

I - DOS OBJETIVOS – DAS ATRIBUIÇÕES – DAS COMPETÊNCIAS 

http://wwww.integribrasil.com.br/
http://www.iracemapolis.sp.gov.br/
mailto:contato@integribrasil.com.br
http://wwww.integribrasil.com.br/
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Art. 1º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA de 

Iracemápolis/SP, foi instituído pela Lei Municipal nº 880 de 08/03/1994, com nova redação 

dada pela Lei Municipal nº 1.772 de 01/09/2009, tem funções de caráter consultivo, 

deliberativo e de assessoramento ao Poder Público Municipal, com finalidade precípua de 

contribuir com a implementação da Política Ambiental, com questões referentes ao equilíbrio 

ambiental, desenvolvimento urbano, melhoria de qualidade de vida, com emissão de pareceres 

sobre assuntos de sua competência. 

Art. 2º - São atribuições do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Iracemápolis:  

I. Propor diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente; 

II. Colaborar nos estudos e elaboração de planejamento, planos e programas de de-

senvolvimento municipal, e em projetos de lei sobre parcelamento, uso e ocupa-

ção do solo, plano diretor, ampliação de área urbana; 

III. Estimular e acompanhar o inventário dos bens que deverão constituir o patrimô-

nio ambiental natural, étnico e cultural do município; 

IV. Propor o mapeamento das áreas críticas e a identificação de onde se encontram 

obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou 

potencialmente poluidoras; 

V. Estudar, definir e propor normas técnicas e procedimentos legais, visando a pro-

teção ambiental do município; 

VI. Promover e colaborar na execução de programas intersetoriais de proteção ambi-

ental do município; 

VII. Fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e defesa do 

meio ambiente, sempre que necessário e conveniente; 

VIII. Propor, incentivar e acompanhar programas e projetos de educação ambiental no 

município, bem como promover campanhas de informação e conscientização so-

bre o tema; 

IX. Propor e incentivar de caráter educativo, visando conscientizar e informar a po-

pulação sobre os objetivos, os problemas e as ações locais relativas ao meio am-

biente e ao desenvolvimento sustentável; 

X. Manter intercâmbio com entidades públicas e privadas de pesquisa e de atuação 

na proteção e conservação do meio ambiente; 

XI. Identificar e comunicar aos órgãos competentes quanto às agressões ambientais 

ocorridas no município, sugerindo alternativas que ofereçam soluções para as cor-

reções necessárias; 

XII. Decidir em instância de recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas 

pelo órgão municipal competente; 

XIII. Propor ações para recuperação dos cursos d`água, nascentes, lagos e lagoas do 

município, bem como a proteção, conservação ou recomposição das suas matas 

ciliares, inclusive sobre a proteção dos mananciais de água que abastecem o mu-

nicípio, tais sejam, Ribeirão Boa Vista, Ribeirão Paramirim, Ribeirão Cachoeiri-

nha e seus afluentes; 

XIV. Convocar audiências públicas nos termos da legislação vigente;  

XV. Assessorar o Executivo Municipal em assuntos relacionados à Politica Municipal 

de Saneamento do município, incluindo a aprovação das suas diretrizes;  

XVI. Assessorar o Executivo Municipal no plano de regularização de uso e ocupação 

do solo na zona rural do município; 

XVII. Elaborar e aprovar e encaminhar para publicação o seu Regimento Interno, de 

acordo com o requerido no regime protocolar vigente. 

 

                                                    IV - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 9º - O Conselho terá reuniões ordinárias trimestrais, nas quais as pautas de trabalho, 

previamente elaboradas, serão enviadas com antecedência de uma semana para estudo e 

conhecimento por seus membros. 

§ 1º As reuniões extraordinárias do Conselho poderão ser solicitadas pelo Executivo 

Municipal ou por manifestação de algum Conselheiro, sendo esta 

solicitação dirigida ao Presidente, observando o quórum de, no mínimo, 

2/3 (dois terços) de seus membros.  

§ 2º   As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente com 

antecedência de no mínimo 02 (dois) dias. 

$ 3º   As proposições dos Conselheiros serão sempre submetidas à votação, sendo 

aprovadas as que obtiverem o voto da maioria presente.  

§ 4º    As reuniões ordinárias serão realizadas sempre na última semana do terceiro 

mês, em horário a ser conciliado antecipadamente com os membros conselheiros.  

§ 5º    As proposições do Conselho serão registradas em ata e encaminhadas ao 

Executivo. 

§ 6º  Somente haverá reunião com a presença de pelo menos 50% mais um dos 

membros, com quinze minutos de tolerância para sua realização.  

Art. 10º - As reuniões terão a seguinte ordem de funcionamento:  

I. Abertura;  

II. Leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia;  

III. Apreciação das consultas e correspondências;  

IV. Palavra livre;  

V - Leitura e votação da ata da reunião;  

VI - Encerramento. 

V- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11º - Poderão participar das reuniões, como ouvinte e sem direito a voto, qualquer pessoa 

da comunidade, desde que resguardados o andamento e ordem, além das pessoas convidadas 

pelo Conselho.  

Art. 12º - As deliberações do Conselho com relação e alterações deste Regimento Interno 

deverão contar com a aprovação de pelo menos de 2/3 (dois terços) dos Conselheiros.  

Art. 13º - O Conselheiro que deixar de comparecer, sem justificativa, a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas será notificada a Entidade (Instituição) para substituição de 

representante.  

§1º A Entidade (instituição) deverá encaminhar ao presidente do Conselho o nome do novo 

representante no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a data da notificação.  

Art. 14º - O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da data da sua aprovação 

pelo COMDEMA com a respectiva publicação no Diário Oficial do Município de Iracemápolis.  

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

 

SITUAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Publicação de acordo com o decreto nº 2885/2013. 

FUNCIONÁRIOS APROVADO – ESTÁGIO FINALIZADO 

Suzely Glaucia Conceição dos Santos Aprovado – Finalizado estágio. 
 

Iracemápolis, 14 de setembro de 2020. 


