
 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 155 - ANO VIII 
Sexta - Feira, 02 de outubro 

de 2020 

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

 

PODER EXECUTIVO 
 

1 

PORTARIA Nº 073/2020 DE 02 DE OUTUBRO DE 2020. 

“Que concede a servidor licença por motivo de doença em pessoa da família”.  

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; 

Considerando a Lei 1962/2012 capítulo VI seção III artigos 77 e 78; 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica concedida a servidora ROSELI FATIMA DE MORAIS ZANOLI, portador 

do RG n. º 16.512.847-1 , ocupante do emprego público permanente de Oficial 1,  licença 

por motivo de doença em pessoa da família pelo período de 2 (dois) meses, contados a 

partir de 05 de outubro de 2020. 

Art. 2º - A licença será concedida com vencimento ou remuneração por prazo de até 6 

(seis) meses.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

PORTARIA N. º 074/2020 DE 05 DE OUTUBRO DE 2020. 

“Que institui Comissão para acompanhamento das atividades do convênio, do PROJETO 

ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE” 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: 

 RESOLVE: 

Art. 1.º - Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do 

convênio no município de Iracemápolis no PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA 

LEITE”, desenvolvido por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto no 

Decreto nº 44.569/99  de 22 de dezembro de  1999 e alterações posteriores, as seguintes 

representatividades:  

 

I – Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo  

Titular: Maria Aparecida Ribeiro Germek – RG nº 8.634.702  

Suplente: Paulo Emílio de Carvalho – RG nº 5.321.788 

 

II – Representantes da Prefeitura Municipal de Iracemápolis na área da Saúde 

Titular: Marindalva Nunes Barbosa  – RG nº  16.886.793-X 

Suplente: Ana Paula Gasques Meira – RG nº 32.560.718-7 

III – Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

Titular: Sabrina Raquel Rosada de Oliveira – RG nº. 40.861.546- 

Suplente: Rodolfo Henrique Simião– RG nº. 44.863.791- 

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

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

 
FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

REGIMENTO INTERNO 

Art. 1°- Este Regimento estabelece as normas de organização e funcionamento do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de Iracemápolis, de 

acordo com a Lei Municipal n.º 2410/2020.  

Parágrafo Único. A expressão Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do 

Município de Iracemápolis e a sigla CMDE se equivalem para efeito de referência e 

comunicação. 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA 

Art. 2° - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, criado pela Lei 

Municipal n.º 2410/2020, de 11 de março de 2020, como órgão auxiliar da Prefeitura de 

Iracemápolis, de caráter consultivo e deliberativo em relação à política municipal de 

desenvolvimento econômico, vinculado à Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. 

Art. 3º - O CMDE tem como objetivos e atribuições:  

I.Auxiliar na formulação, acompanhamento e na avaliação de políticas para o 

desenvolvimento econômico de Iracemápolis;  

II. Propor e debater planos, projetos e diretrizes, programas e estratégias visando o 

fortalecimento da economia do Município;  

III.Orientar e acompanhar o Executivo Municipal na coordenação do inter-relacionamento 

dos setores públicos e privados e comunidade científica e tecnológica;  

IV.Dar anuência prévia a qualquer mudança nas Leis de Zoneamento e de Uso e Ocupação 

do Solo Urbano, Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo e Sistema Viário; 

V.Emitir parecer quando necessário sobre Projetos de Lei de caráter urbanístico e nos 

casoscuja solução esteja omissa na legislação ou se prevista nesta, suscite duvidas; 

VI. Dar anuência previa nos Plano de Intervenção Local; 

VII. Emitir parecer sobre projetos específicos de loteamento em áreas urbanas do 
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município; 

VIII. Aprovar seu Regimento Interno e alterações posteriores observando para tal fim 

oscritérios estabelecidos para atendimento das suas finalidades; 

IX. Receber, analisar e encaminhar, após avaliação em reuniões ordinárias, 

anuências epareceres quando instado pela Prefeitura Municipal sobre a elaboração de 

Decretos e Projetosde Leis de aplicação do Plano Diretor do Município; 

X. Acompanhar de forma contínua a aplicação o Plano Diretor do Município e 

acompanhar oandamento nas respectivas áreas de atuação; 

XI - Aprovar previamente qualquer mudança na Lei do Plano Diretor e 

determinar a atualizaçãodo mesmo; 

XII - Estabelecer diretrizes com vistas à geração de emprego e 

desenvolvimento econômico doMunicípio; 

XIII. Realizar estudos visando à identificação das potencialidades e vocação 

da economia local; 

XIV. Identificar problemas de geração de emprego e buscar soluções para o 

fortalecimento daeconomia e atração de investimentos; 

XV. Instituir câmaras temáticas e ou grupos temáticos para a realização de 

estudos, parecerese analises de matérias especificas objetivando subsidiar suas decisões; 

XVI. Identificar e divulgar as potencialidades econômicas do Município de 

Iracemápolis e desenvolver diretrizespara a atração de investimentos; 

XVII. Receber e discutir matérias urbanísticas que reflitam o interesse 

coletivo originados desetores públicos e privados da sociedade; 

XVIII. Requerer do Poder Público a elaboração de estudos sobre questões 

urbanísticas eambientais que entender relevantes; 

XIX. Propor, discutir, promover debates e deliberar sobre projetos de 

empreendimentos degrande impacto ambiental sejam estes públicos, privados ou de 

parceriaspúblico-privadas, submetendo-os à consulta popular; 

XX. Promover o acompanhamento de políticas setoriais integradas que 

tenham relação como desenvolvimento urbano e indicar medidas compensatórias, 

mitigadoras e alterações queentender necessárias, sem prejuízo das demais aprovações 

previstas na legislação; 

XXI. Apreciar e deliberar acerca das ações propostas pelo Poder Público para 

a 

operacionalização dos instrumentos previstos no Plano Diretor; 

XXII. Assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboração da política 

habitacional do Município; 

XXIII. Analisar e aprovar projetos e empreendimentos privados voltados à habitação de 

mercadopopular desde que estejam de acordo com a política habitacional do Município; 

XXIV. Outras atribuições constantes na Lei Municipal n.º 2410/2020, de 11 de março de 

2020. 

CAPÍTULO II 

Art. 4º - Compete aos membros do CMDE:  

I. Comparecer às reuniões do Conselho, justificando previamente a ausência nos casos de 

impedimento forçado;  

II.Participar das comissões criadas, quando for o caso;  

III. Propor ao Conselho estudos, ideias, programas e planos de trabalho;  

IV. Participar das votações;  

V. Elaborar o Regimento Interno;  

VI. Apreciar e aprovar as atas das reuniões.  

Parágrafo Único. Os membros do CMDE não serão remunerados, sendo considerado 

prestação de relevante serviço público.  

CAPÍTULO III 

SEÇÃO I 

DA ESTRUTURA 

Art. 5º - O Conselho será composto de representantes do Poder Público e representantes 

da Sociedade Civil, conforme o artigo 3.º da Lei Municipal n.º 2410/2020 

§1º Os membros do Conselho terão mandato de 03 (três) anos, podendo ser reconduzidos 

por igual período.  

§2º Cada membro (instituição) indicará seu representante titular e respectivo suplente. 

Art. 6º - O Conselho terá a seguinte estrutura:  

I. 01 (um) Presidente;  

II. 01 (um) Vice-Presidente;  

III. 01 (um) Secretário.  

Art. 7º - A diretoria do Conselho será eleita por seus pares, com mandato de 01 (um) ano. 
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§1º A eleição da diretoria ocorrerá por maioria simples de votos.  

§2º Na ausência do presidente ou impedimento eventual, o Presidente será substituído pelo 

Vice-Presidente.  

SEÇÃO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

Art. 8° - Cabe ao Presidente do Conselho:  

I. Representar o Conselho e presidir as sessões plenárias e coordenar os debates; 

II. Emitir voto de qualidade, no caso de empate;  

III. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;  

IV. Representar o Conselho perante o Executivo Municipal e seus órgãos;  

V.Elaborar a pauta das reuniões.  

Parágrafo único. O Presidente do Conselho poderá delegar atribuições aos seus membros, 

sempre que necessárias ao bom cumprimento das finalidades da entidade, observadas as 

limitações legais.  

DAS ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 9º - Cabe ao Vice-Presidente:  

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e eventuais ausências;  

II. Assessorar o Presidente.  

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO 

Art. 10 - Cabe ao Secretário:  

I. Redigir e ler as atas das reuniões;  

II. Apresentar o expediente nas reuniões com a leitura de correspondência;  

III. Exercer outras atribuições que lhe seja delegada pelo Presidente durante as reuniões.  

SEÇÃO III 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 11 - O Conselho terá uma secretaria executiva, tendo por finalidade o apoio 

administrativo ao Conselho.  

§1º A secretaria executiva será exercida por um servidor público indicado pelo Executivo 

Municipal.  

§2º São atribuições do Secretário Executivo:  

I. Preparar, antecipadamente, as reuniões do Conselho, incluindo convites com pauta, 

informes de correspondências recebidas e enviadas;  

II.Acompanhar as reuniões, assistir ao Presidente e o Secretário do Conselho;  

III.Manter os serviços administrativos e de arquivo do Conselho atualizados e em ordem;  

IV.Fornecer informações a outras entidades, mediante autorização do Presidente;  

V.Prestar informações ao Presidente ou aos demais membros do Conselho, sobre assuntos 

administrativos;  

VI. Receber informações de outros órgãos, de interesse do Conselho e transmiti-las ao 

Presidente.  

CAPITULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 12 - O Conselho terá reuniões ordinárias quando convocadas pelo Presidente, nas 

quais as pautas de trabalho, previamente elaboradas, serão enviadas com antecedência de 5 

(cinco) dias 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.  

§2° As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente com antecedência de no 

mínimo 02 (dois) dias. 

§4º As proposições dos Conselheiros serão sempre submetidas à votação, sendo aprovadas 

as que obtiverem o voto da maioria presente.  

§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 dez minutos de tolerância para sua realização.  

Art. 13 - 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;  
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VI - Encerramento.  

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.14 - Poderão participar das reuniões, sem direito a voto, qualquer pessoa da 

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

pelo Conselho. 

Art. 15 - 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. 16 - O Conselheiro que deixar de comparecer, sem justificativa, a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas será notificado ao membro (instituição) para substituição 

de representante.  

§1º O membro (instituição) deverá encaminhar ao presidente do Conselho o nome do novo 

representante no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 17 - O presente Regimento Interno entra em vigor a partir da data da sua aprovação 

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

Iracemápolis, 01 de outubro de 2020.  


