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DECRETO N. º 3802/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Estabelece medidas sanitárias para o funcionamento de serviços e atividades não 

essenciais no âmbito do Município de Iracemápolis, conforme Plano do Governo do 

Estado de São Paulo estabelecido pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, durante 

o período de situação de Calamidade Pública decorrente da pandemia de COVID-19 e 

dá outras providências. ” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, 

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, em especial à Lei 

Orgânica do Município de Iracemápolis, 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de 

situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO a 20ª atualização do Plano São Paulo, em 03 de fevereiro de 2021, 

em que enquadra o Município de Iracemápolis na Fase 2 – laranja – em nível de restrição; 

CONSIDERANDO, por fim, que, a depender da evolução da doença no Município de 

Iracemápolis de forma mais branda ou mais severa, políticas públicas de menor ou maior 

rigor poderão ser implementadas de acordo com a situação que se apresentar; 

D E C R E T A: 

Artigo 1°. Fica revogado o Artigo 2º. do Decreto Municipal nº. 3799/2021, de 25 de 

janeiro de 2021, que enquadrava o Município na fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo 

neste final de semana, dias 06 e 07 de fevereiro de 2021. 

Artigo 2º. - Os estabelecimentos privados de serviços e atividades não essenciais 

inseridos na Fase 2 do Anexo III do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, 

tais como, comércio, escritórios/serviços, restaurante e similares, salões de beleza e 

barbearias, academias de esportes e todas as modalidades, a partir do dia 25 de janeiro de 

2021, poderão funcionar de acordo com as seguintes determinações, cumulativamente: 

I - Horário de atendimento ao público com 08 (oito) horas seguidas por dia, com limite 

de funcionamento até às 20 (vinte) horas, podendo ser períodos fracionados, para as 

atividades de comércio, escritórios/serviços e estabelecimentos congêneres; 

II - Restaurantes e lanchonetes com limite de atendimento ao público até às 20h00 (vinte); 

III - Academias de esportes funcionarão apenas com aulas práticas individuais, não sendo 

permitida a prática de atividades em grupo; 

VI -As lotações dos estabelecimentos previstos no caput deste artigo não poderão exceder 

a 40% (quarenta por cento) da capacidade máxima, especialmente quando previstas no 

alvará de funcionamento ou no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme o caso. 

Artigo 3º. Todos os setores permanecem obrigados a respeitar as demais normas dos 

respectivos protocolos sanitários setoriais aprovados anteriormente pela Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis. 

Artigo 4º. Os estabelecimentos que descumprirem as determinações aqui contidas estarão 

sujeitas às seguintes sanções: 

I -  Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

II - O dobro da multa imposta em caso de reincidência; 

III - Interdição do estabelecimento por 48 (quarenta e oito) horas, para os que possuem 

meras irregularidades, e interdição sem prazo para aqueles não considerados permitidos 

para a respectiva Fase; 

IV - Cassação do alvará de funcionamento, quando as medidas dos incisos anteriores não 

forem suficientes para corrigir a conduta do infrator; 

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, sendo que eventuais 

omissões contidas neste decreto, poderão ser complementadas por meio de instrução 

normativa do Grupo Técnico de Controle, Assistência e Vigilância. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

DECRETO Nº 3803/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Que altera Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Iracemápolisa.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo.  

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

Município; 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam alterados os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Iracemápolis; 

I – Representantes do Governo Municipal. 

A – Representantes da Coordenadoria Municipal de Educação e Cultura: 

Benedita Simone Granso Rossetti – Titular 

Fabiana de Aguiar Inês – Suplente  

B – Representantes da Coordenadoria Municipal de Saúde 

Rosangela Bíscaro Chiocheti – Titular 

Henrique Campos Pedroso – Suplente  

C – Representantes da Coordenadoria Municipal de Assistência Social 

Sabrina Raquel Rosada de Oliveira – Titular  

Priscila Antonia Ferraz Pereira – Suplente 

D – Representantes da Coordenadoria Municipal de Finanças e Suprimentos 

Maria Lucia Grillo Cardoso – Titular 

Thaís Larissa Olivatto Cardoso – Suplente 
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E – Representantes da Coordenadoria Municipal de Esportes 

Sidnei Aparecido Buck - Titular 

João Cleber da Silva – Suplente  

II – Membros representantes da sociedade civil 

Rodolfo Henrique Simião  – Titular (Casa Lar Nova Vida) 

Stefany Camila de Oliveira – Suplente (Casa Lar Nova Vida) 

Paulo Giovani Lima – Titular (Associação Ágape Missões Urbanas) 

Mirene Conceição Pereira – Suplente (Associação Ágape Missões Urbanas) 

Renato Buck – Titular (Associação Ciclística Iracemapolense) 

Eliede Aparecida Fraga – Suplente (Associação Oficina Mãe) 

Francieli Lima Santos – Titular (Creche Lar Constante Ometto II) 

Valentina Ap. Marchesin – Suplente (Creche Lar Constante Ometto I) 

Ana Paula de Campos Camargo Neves – Titular (ARIL) 

Giovana Tavares da Silva – Suplente (ARIL)  

Art. 2º - A Diretoria Executiva terá o mandato de 07 de março de 2020 a 06 de março de 

2021, constituída pelos seguintes membros: 

Presidente: Sabrina Raquel Rosada de Oliveira (Poder Público) 

Vice- Presidente: Rodolfo Henrique Simião (Sociedade Civil) 

1ª Secretária: Priscila Antonia Ferraz Pereira (Poder Público) 

Art. 3º - A presente nomeação é sem ônus para o Município. 

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

PORTARIA Nº 047/2021 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Que concede suspensão temporária de contrato de trabalho a servidor municipal”.  

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita 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 concedida a servidora ANGELA CONCEIÇÃO CASIMIRO FURLAN, 

portadora do RG n. º 17.991.297-5, ocupante do emprego público permanente de 

Professora no Ensino Fundamental, a suspensão temporária do contrato de trabalho pelo 

período de 12 (doze) meses, contados a partir de 05 de fevereiro de 2021. 

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. 

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA Nº 048/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Que cancela suspensão temporária de contrato de trabalho a servidor municipal”.  

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, 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 Protocolo nº. 495/2021, encaminhado pelo servidor Osvaldo Aparecido 

Alvarinho; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica concedido ao servidor OSVALDO APARECIDO ALVARINHO, portador 

do RG n.º 9.588.679-5, ocupante do emprego público permanente de Motorista, o 

cancelamento da suspensão temporária do contrato de trabalho concedida pelo período de 

12 (doze) meses, através da Portaria 062/2020, de 03/08/2020. 

Art. 2º - Deverá o servidor retornar às suas atividades em 15/02/2021. 

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

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

Iracemápolis, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA N.º 49/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Institui Comissão de Sindicância para apurar possível irregularidade na contratação 

de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos da 
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saúde” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

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

CONSIDERANDO os fatos apontados relacionados aos Protocolos 5545-7909/2019, 

relativos a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos da saúde, 

CONSIDERANDO os fatos apontados na CI 1/2020, 

CONSIDERANDO a legislação municipal em vigor Lei Municipal nº 1.962, aplicável a 

Comissão, 

CONSIDERANDO os indícios e a necessidade de serem apurados os fatos apontados, 

bem como os conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos;  

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública. 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Fica instaurada Sindicância Administrativa Disciplinar visando apuração das 

irregularidades acima descritas, bem como dos fatos conexos que possam emergir no 

decorrer dos trabalhos. 

Art. 2.º -  A comissão processante será constituída com os seguintes membros, todos 

servidores estáveis: 

Presidente: Paulo Cezar Pelissari, ocupante do cargo público de Procurador; 

Relator: Cristiane Ferreira Dequero Martin, ocupante do cargo público de Procuradora; 

Membro: William Roberto Degane, ocupante do cargo público de Oficial. 

Art. 3.º - A Comissão terá prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos. 

Art. 4.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

PORTARIA N.º 50/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Institui Comissão de Sindicância para possível irregularidade na contratação de 

serviços de manutenção de veículos” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

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

CONSIDERANDO os fatos apontados na CI 37/2020, Referente Protocolo 1809/2020, 

relativos a contratação de serviços de manutenção de veículos, 

CONSIDERANDO a legislação municipal em vigor Lei Municipal nº 1.962, aplicável a 

Comissão, 

CONSIDERANDO os indícios e a necessidade de serem apurados os fatos apontados, 

bem como os conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos;  

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública. 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Fica instaurada Sindicância Administrativa Disciplinar visando apuração das 

irregularidades acima descritas, bem como dos fatos conexos que possam emergir no 

decorrer dos trabalhos. 

Art. 2.º -  A comissão processante será constituída com os seguintes membros, todos 

servidores estáveis: 

Presidente: Cristiane Ferreira Dequero Martin, ocupante do cargo público de Procurador; 

Relator: Paulo Cezar Pelissari, ocupante do cargo público de Procurador; 

Membro: William Roberto Degane, ocupante do cargo público de Oficial. 

Art. 3.º - A Comissão terá prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos. 

Art. 4.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

PORTARIA N.º 51/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Institui Comissão de Sindicância para apurar possível irregularidade no desempenho 

de serviço público” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

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

CONSIDERANDO os fatos apontados relacionados aos Protocolos 400/2021, 

CONSIDERANDO os fatos apontados na Ofício SMS 025/2021, 180/2021, 

CONSIDERANDO a legislação municipal em vigor Lei Municipal nº 1.962, aplicável a 

Comissão, 

CONSIDERANDO os indícios e a necessidade de serem apurados os fatos apontados, 

bem como os conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos;  

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública. 

RESOLVE: 
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Art. 1.º - Fica instaurada Sindicância Administrativa Disciplinar visando apuração das 

irregularidades descritas nos autos atribuidos a funcionária Rosa Maria Zacharias Macedo 

Diniz, bem como dos fatos conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos. 

Art. 2.º -  A comissão processante será constituída com os seguintes membros, todos 

servidores estáveis: 

Presidente: Cassio Calice Martim, ocupante do cargo público de Procurador; 

Relator: Leonardo Kaiala Gourlart Ferreira, ocupante do cargo público de Procurador; 

Membro: William Roberto Degane, ocupante do cargo público de Oficial. 

Art. 3.º - A Comissão terá prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos. 

Art. 4.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

PORTARIA N.º 52/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

“Institui Comissão de Sindicância para possível irregularidade relativa a manutenção 

de equipamento de informática” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

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

CONSIDERANDO os fatos apontados Protocolo 4762/2020, relativos a possíveis 

irregularidades em manutenção de equipamento de informática, 

CONSIDERANDO os fatos constantes do Protocolo 4237/2020 

CONSIDERANDO a legislação municipal em vigor Lei Municipal nº 1.962, aplicável a 

Comissão, 

CONSIDERANDO os indícios e a necessidade de serem apurados os fatos apontados, 

bem como os conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos;  

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública. 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Fica instaurada Sindicância Administrativa Disciplinar visando apuração das 

irregularidades acima descritas, bem como dos fatos conexos que possam emergir no 

decorrer dos trabalhos. 

Art. 2.º -  A comissão processante será constituída com os seguintes membros, todos 

servidores estáveis: 

Presidente: Victor Fossatto Massaro, ocupante do cargo público de Procurador; 

Relator: Paulo Cezar Pelissari, ocupante do cargo público de Procurador; 

Membro: William Roberto Degane, ocupante do cargo público de Oficial. 

Art. 3.º - A Comissão terá prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos. 

Art. 4.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

PORTARIA N.º 53/2021 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

“Institui Comissão de Sindicância para possível irregularidade na contratação de exames 

laboratoriais” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

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

CONSIDERANDO os fatos apontados Protocolo 6409/2019, relativos a contratação de 

serviços de exames laboratoriais, 

CONSIDERANDO a legislação municipal em vigor Lei Municipal nº 1.962, aplicável a 

Comissão, 

CONSIDERANDO os indícios e a necessidade de serem apurados os fatos apontados, 

bem como os conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos;  

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública. 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Fica instaurada Sindicância Administrativa Disciplinar visando apuração das 

irregularidades acima descritas, bem como dos fatos conexos que possam emergir no 

decorrer dos trabalhos. 

Art. 2.º -  A comissão processante será constituída com os seguintes membros, todos 

servidores estáveis: 

Presidente: Leonardo Kaiala Goulart Ferreira, ocupante do cargo público de Procurador; 

Relator: Victor Fossatto Massaro, ocupante do cargo público de Procurador; 

Membro: William Roberto Degane, ocupante do cargo público de Oficial. 

Art. 3.º - A Comissão terá prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos. 

Art. 4.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

CUMPRA-SE. 



 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 017 - ANO IX 
Quinta - feira - 04 de fevereiro  

de 2021 

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

 

PODER EXECUTIVO 
 

 

5 

 

Iracemápolis aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

RESOLUÇÃO N.º 01/2021, de 28/01/2021 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas 

atribuições que lhe foram conferidas pela Lei n.º 971, de 14 de Dezembro de 1995. 

 

CONSIDERANDO, a deliberação da plenária realizada em 28/01/2021. 

 

CONSIDERANDO, o disposto no inciso III, do artigo 30 da Lei federal N.º 8.742/93 

(LOAS) 

 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º - APROVAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS AOS 

CONVÊNIOS ABAIXO, REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS NO 

EXERCÍCIO DE 2020. 

 

Processo Progr./Proj. Executor Valor R$ 
Valor 

Contrapartida 

017/2020 Proteção Social 

Básica 

Prefeitura 

Municipal de 

Iracemápolis 

Recurso Financeiro 

repassado 

comprovado 

Exercício 2020 – 

(Fonte Estadual) 

R$17.460,00 

 

Valor em 

reprogramação 

com rendimentos 

R$17.275,25 

R$0,00 

017/2020 Proteção Social 

Especial de 

Média 

Complexidade 

Prefeitura 

Municipal de 

Iracemápolis 

Recurso Financeiro 

repassado 

comprovado 

Exercício 2020 – 

(Fonte Estadual) 

R$24.000,00 

 

Valor em 

reprogramação 

com rendimentos 

R$24.135,56 

R$0,00 

 

  

ARTIGO 2º - ESTA RESOLUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA 

PUBLICAÇÃO. 

 

Iracemápolis, 28 de janeiro de 2021. 

 

 

 

GIOVANA TAVARES DA SILVA 

Vice-Presidente 

Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 

 


