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LEI N. º 2447/2021, DE 09 DE MARÇO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 005/2021 – Vereadores Gesiel Alves Maria, Jean Carlos Ferreira 

e Vitor Matheus Michel. 

“Proíbe, no âmbito municipal, a utilização, queima ou soltura de fogos de artifício que 

produzam barulho, e dá outras providências”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita 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. 1º Esta lei estabelece normas de proteção principalmente: à vida animal, nos termos do 

artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, da Constituição Federal (proteger a fauna e a flora, 

vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade); ao Idoso, nos 

termos da Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, art. 19, incisos, e 

parágrafos; e à Pessoa com Deficiência, nos termos da Lei nº 13.146 de 2015, que dispõe 

sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 5º. 

Art. 2º Ficam proibidos, no Município de Iracemápolis em ambientes públicos ou privados, 

abertos ou fechados, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e 

artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora, com estouros ou estampidos, nas formas 

em que menciona. 

§1º Para efeito dos dispositivos constantes no caput deste artigo, são considerados fogos e 

artefatos pirotécnicos: 

a) Os fogos de estampido; 

b) Os foguetes; 

c) Os morteiros; 

d) As baterias. 

 

§2º Excetuam-se desta proibição apenas os fogos de artifício chamados “fogos de vista”, 

que não causam poluição sonora. 

 

Art. 3º O não cumprimento desta Lei acarretará multa de 14 (quatorze) Ufesp’s para pessoa 

física e 25 (vinte e cinco) Ufesp’s para pessoa jurídica, dobrando seu valor em caso de 

reincidência. 

Parágrafo único. Se o ato infracional ocorrer em estabelecimento privado, e em caso de 

segunda reincidência, a empresa terá seu registro de funcionamento cassado. 

Art. 4º A fiscalização e a aplicação de multas em caso de descumprimento desta Lei serão 

de responsabilidade de órgãos e instituições determinados pelo Poder Executivo, 

principalmente pela Guarda Civil Municipal e Fiscais de Postura.  

Art. 5º Para melhor utilização dos valores arrecadados com multas, serão revertidos tais 

valores para o custeio de programas e ações de prevenção e conscientização sobre esse tema 

e apoio a projetos voltados para o bem-estar animal. 

Art. 6º O início da aplicação das penalidades será precedido de campanha educativa, nos 

meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio e televisão, para esclarecimento sobre 

as proibições e sanções impostas por esta lei, além da nocividade desses artefatos explosivos 

à saúde humana e animal. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2448/2021, DE 09 DE MARÇO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 008/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

“Altera a Lei Municipal nº 2331 de 29 de setembro de 2017”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita 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 aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Artigo 1.º Fica alterado o inciso XXXIII do artigo 5º da Lei Municipal nº 2331 de 29 

de setembro de 2017 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 5º (...) 

(...) 

XXIII- quando o domicilio do tomador se der em Iracemápolis, no caso serviço 

constante do subitem 15.09 da lista de serviços do anexo I.  

 

Artigo 2.º Fica incluído o artigo 5-A na Lei Municipal nº 2331 de 29 de setembro de 

2017, que terá a seguinte redação: 

 

Art. 5-A Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 1º a 7º 

deste artigo, considera-se tomador de serviços referidos nos incisos XXI, XXII e 

XXIII do artigo 5º o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que 

envolva estipulação em favor de unidade de pessoa jurídica contratante sediada 

em Iracemápolis, a unidade sediada em Iracemápolis, sendo irrelevante para 

caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, 

sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham 

a ser utilizadas. 

 

§1º - No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, 

referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei, o tomador 

do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de 

convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou 

coletivo por adesão.  

 

§2º - Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será 

considerado apenas p domicílio do titular para fins do disposto no §1º deste artigo. 

 

§3º - No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e 

congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei, 

prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e 

congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. 



 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 040 - ANO IX 
Terça – Feira, 09 de Março 

de 2021 

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

 

PODER EXECUTIVO 
 

2 

§4º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador 

dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta 

Lei, relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, 

ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por: 

 

I- bandeiras;  

II- credenciadoras; ou 

III- emissoras de cartões de crédito e débito. 

 

§5º - No caso dos serviços de administração de carteira e valores mobiliários e dos 

serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos 

no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei, o tomador é o cotista. 

 

§6º - No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço 

é o consorciado. 

 

§7º-  No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o 

arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, 

domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador 

é o beneficiário do serviço no País. 

 

Artigo 3.º - Fica incluído o inciso VI no artigo 35 da Lei Municipal nº 2331 de 29 de 

setembro de 2017, que terá a seguinte redação:  

 

Art. 35 (...) 

(...) 

VI- Sem prejuízo do disposto no “caput”, as pessoas referidas nos incisos II e III, 

do §4º, do artigo 5-A, são responsáveis pelo importo devido pelas pessoas a que 

se refere o inciso I do mesmo parágrafo, em decorrência dos serviços prestados 

na forma do subitem 15.01 da lista de serviços do anexo I.  

 

Artigo 4.º - Fica revogado o Inciso V do parágrafo único do artigo 5º da Lei 

Municipal nº 2331 de 29 de setembro de 2017. 

 

Artigo 5.º - Altera o § 6º, do artigo 34 da Lei Municipal nº 2331 de 29 de setembro 

de 2017 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 34 (...) 

(...) 

§ 6º - A Não retenção do imposto devido, implica na penalidade prevista no art. 113.  

 

Artigo 6.º - Altera o inciso I do artigo 124 da Lei Municipal nº 2331 de 29 de 

setembro de 2017 que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 124 (...) 

I- à expedição de decretos de regulamentação de loteamentos;  

 

Artigo 7.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, respeitando os 

princípios da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. 

 

Iracemápolis aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2449/2021, DE 09 DE MARÇO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 009/2021 – Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

 

“Revoga o inciso IV e suas alíneas “a”, ”b”, ”c”, ”d”, ”e”, ”f”, ”g”, ”h” e “i”; altera a 

redação do “caput”, inciso V do art. 4º e do inciso I do art. 8º; acrescenta o §4º no art. 8º 

todos da Lei Municipal nº. 2.013, de 19 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre a criação 

do Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico Sustentável, Geração de 

Emprego e Renda – denominado ‘PRODESENVOLVE Iracemápolis” e dá outras 

providências”. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita 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.1º Fica revogado do inciso IV e suas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e 

“i” do Art. 4º da Lei Municipal nº. 2.013, de 19 de dezembro de 2013. 

Art. 2º. Fica alterada a redação do inciso V do Art. 4º da Lei Municipal nº. 2.013, de 19 de 

dezembro de 2013, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 4º. As isenções autorizadas nesta Lei serão realizadas até o limite dos investimentos 

financeiros despendidos, nos termos do art. 3º, ou no prazo máximo de 20 (vinte) anos, o 

que ocorrer primeiro, e serão quantificados no ato da aprovação pela CTDS em Unidades 

Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP, ou outro índice que venha a substituí-la, na 

seguinte forma: 

[...] 

 V-  Será concedido incentivo de redução da alíquota do ISSQN às empresas que se 

instalarem ou se expandirem no Município, mediante aprovação de projeto de viabilidade 

de instalação ou de expansão correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do 

ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, gerado mensalmente pela atividade 

econômica exercida pela beneficiária, sem resultar em alíquotas inferiores a 2% (dois por 

cento) do referido imposto, nos termos desta lei. ” 

Art. 3º. Fica alterada a redação do inciso I do Art. 8º da Lei Municipal nº. 2.013, de 19 de 

dezembro de 2013, que passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 8º - ... 

I – admitir para trabalhar em suas atividades, pessoas residentes no município de 

Iracemápolis, equivalente a 30% do total de funcionários, salvo quando o cargo ou função 

exigir conhecimentos técnicos específicos” 

Art. 4º Acrescenta o §4º ao artigo 8º da Lei Municipal nº. 2.013, de 19 de dezembro de 2013, 

com a seguinte redação: 

“Art.8º .... 

§4º Os benefícios previstos serão imediatamente revogados caso o contribuinte beneficiário 

cesse suas atividades no Município durante o prazo do benefício, salvo a hipótese de 

falência.” 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 
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LEI N. º 2450/2021, DE 09 DE MARÇO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 011/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

“Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de 

adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e 

equipamentos na área da saúde”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita 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 aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

 

Artigo 1.º - Fica ratificado, nos termos da lei federal nº 11.107/2005 e seu decreto federal 

regulamentador nº 6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas 

as regiões da República Federativa do Brasil, visando precipuamente a aquisição de vacinas 

para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público 

relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.  

Artigo 2.º - O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de 

consórcio público.  

Artigo 3.º - O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, 

com natureza autárquica. 

Artigo 4.º - Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de 

cumprimento do Art.8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de 

necessidade.  

Artigo 5.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

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

 

Iracemápolis aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. HELLEN SAMARA FACCIONI 

FAVARO para assumir o contrato temporário no cargo de PROFESSOR I – ENSINO 

FUNDAMENTAL referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao 

departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 09 de Março de 2021. 

 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. MARIA JOSE RODRIGUES 

NAKAO para assumir o contrato temporário no cargo de PROFESSOR I – ENSINO 

FUNDAMENTAL referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao 

departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 09 de Março de 2021. 

 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. GISELDA CRISTINA DA ROCHA 

SILVA para assumir o contrato temporário no cargo de PROFESSOR I – ENSINO 

FUNDAMENTAL referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao 

departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 09 de Março de 2021. 

 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. DAIANE APARECIDA BASSO 

SIQUEIRA para assumir o contrato temporário no cargo de PROFESSOR I – ENSINO 

FUNDAMENTAL referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao 

departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 09 de Março de 2021. 

 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. MARGARETE MANCINI para 

assumir o contrato temporário no cargo de  PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL 

referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de 

recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 09 de Março de 2021. 

 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca o Sr. CAIO HENRIQUE RODRIGUES 

GARCIA para assumir o contrato temporário no cargo de SERVENTE referente ao 

PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de recursos humanos 

em 03 dias.  

Iracemápolis, 09 de Março de 2021. 

 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 


