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LEI N. º 2464/2021, DE 27 DE JULHO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 026/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar adicional e dá outras providências correlatas”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCHESCHINI, 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 e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, um Crédito Suplementar Adicional na importância de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), 

com a suplementação das seguintes dotações no orçamento vigente: 

ficha DOTAÇÃO VALOR D.R. 

012 01.01.01. 01.031. 7001. 2001. 3.1.90.40.00  R$               40.000,00  01 

022 02.01.01. 04.122. 7002. 2010. 3.3.90.30.00  R$               30.000,00  01 

404 02.06.01. 10.244. 1006. 2032. 3.3.90.32.00  R$             100.000,00  01 

453 02.06.01. 10.301. 1001. 2017. 3.3.90.30.00  R$               40.000,00  01 

499 02.06.01. 10.301. 1006. 2033. 3.3.90.30.00  R$               80.000,00  01 

595 02.06.01. 10.305. 1005. 2029. 3.3.90.30.00  R$               30.000,00  01 

684 02.08.01. 17.512. 5001. 2005. 3.3.90.30.00  R$             150.000,00  01 

689 02.08.01. 17.512. 5001. 2005. 3.3.90.39.00  R$             150.000,00  01 

799 02.10.01. 06.181. 8001. 1113. 3.3.90.39.00  R$               40.000,00  01 

     

SOMA  R$             660.000,00  

 
  

Art. 2.º - Os créditos abertos pelo artigo anterior terão como cobertura do a anulação parcial na importância de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), nas rubricas orçamentária sob nºs: 

ficha DOTAÇÃO VALOR D.R. 

002 01.01.01. 01.031. 7001. 2001. 3.3.90.11.00  R$             40.000,00  01 

766 02.09.04. 15.451. 8005. 1110. 4.4.90.51.00  R$           150.000,00  01 

798 02.10.01. 06.181. 8001. 1113. 3.3.90.30.00  R$             30.000,00  01 

800 02.10.01. 06.181. 8001. 1113. 3.3.90.40.00  R$             50.000,00  01 

801 02.10.01. 06.181. 8001. 1113. 4.4.90.52.00  R$           390.000,00  01 

     

SOMA  R$           660.000,00  

 
 

Artigo 3.º - Fica autorizado a reindexação dos Programas, Projetos e Ações afetados nesta Lei Municipal com a adequação das Leis do PPA e LDO para este exercício, permanecendo inalteradas 

as demais programações físicas e financeiras dos instrumentos de planejamento orçamentário. 
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Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2465/2021, DE 27 DE JULHO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 028/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar adicional e dá outras providências correlatas”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCHESCHINI, 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 e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, um Crédito Suplementar Adicional na importância de R$ 41.268,00 (quarenta e um mil, duzentos e 

sessenta e oito reais), com a suplementação das seguintes dotações no orçamento vigente: 

ficha DOTAÇÃO VALOR D.R. 

869 02.04.01. 13.392. 3002. 2046. 3.3.90.36.00  R$                     7.420,00  05 

870 02.04.01. 13.392. 3002. 2046. 3.3.90.39.00  R$                   33.848,00  05 

     

SOMA  R$                   41.268,00  

 
 

Art. 2.º - Os créditos abertos pelo artigo anterior terão como cobertura o superavit financeiro do exercício anterior na importância de R$ 41.268,00 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e oito 

reais), oriundos do repasse da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc). 

Art. 3.º - Fica autorizado a reindexação dos Programas, Projetos e Ações afetados nesta Lei Municipal com a adequação das Leis do PPA e LDO para este exercício, permanecendo inalteradas 

as demais programações físicas e financeiras dos instrumentos de planejamento orçamentário. 

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2466/2021, DE 27 DE JULHO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 030/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar adicional e dá outras providências correlatas”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCHESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei 
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Orgânica do Município; 

Faço saber que a Câmara Municipal de Iracemápolis aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1.º - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, um Crédito Suplementar Adicional na importância de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 

reais), com a suplementação das seguintes dotações no orçamento vigente: 

ficha DOTAÇÃO VALOR D.R. 

871 02.06.01. 10.244. 1006. 2032. 3.3.90.32.00 R$ 120.000,00 02 

872 02.06.01. 10.301. 1001. 2016. 3.3.90.39.00 R$ 100.000,00 02 

876 02.06.01. 10.301. 1001. 2016. 3.3.90.30.00 R$ 180.000,00 02 

873 02.06.01. 10.302. 1003. 2056. 3.3.90.30.00 R$ 70.000,00 02 

874 02.06.01. 10.302. 1003. 2056. 4.4.90.52.00 R$ 180.000,00 08 

875 02.06.01. 10.302. 1003. 2056. 3.3.71.70.00 R$ 100.000,00 02 

     

soma R$ 750.000,00 

 
 

Art. 2.º - Os créditos abertos pelo artigo anterior terão como cobertura o recebimento da importância de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), através das receitas orçamentárias: 

ficha RUBRICA DESCRIÇÃO VALOR 

208 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 TRANSF FES/SAUDE EMENDA 2021.062.20959  R$ 70.000,00  

212 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 TRANSF FES/SAUDE EMENDA 2021.105.24991  R$ 150.000,00  

213 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 TRANSF FES/SAUDE EMENDA 2021.176.23496  R$ 150.000,00  

216 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 TRANSF FES/SAUDE EMENDA 2021.128.25662  R$ 200.000,00  

210 2.4.1.8.99.1.1.01.01.02 TRANSF FNS/SAUDE EMENDA 11937255000120010 R$ 180.000,00 

      

soma  R$ 750.000,00  

 

Artigo 3.º - Fica autorizado a reindexação dos Programas, Projetos e Ações afetados nesta Lei Municipal com a adequação das Leis do PPA e LDO para este exercício, permanecendo inalteradas 

as demais programações físicas e financeiras dos instrumentos de planejamento orçamentário. 

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

DECRETO Nº 3885/2021 DE 28 DE JULHO DE 2021. 

“Que altera membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente”. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo. 
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Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em principal a Lei Orgânica do Município; 

Considerando o disposto na Lei n.º 880/94, de 23 de novembro de 1999 e suas alterações, em especial a Lei n.º 1772/2009 de 01 de setembro de 2009. 

   

DECRETA: 

Art. 1.º - Fica alterado o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Iracemápolis integrado pelos seguintes membros: 

 

I – Representantes do Poder Público: 

a) Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente; 

- Rodrigo Portella Dias Valdanha – Titular. 

- Leandro Neves Zacharias  – Suplente.  

 

b) Coordenadoria Municipal da Educação; 

- Vilcéia Salvino da Silva Corrêa - Titular. 

- Josiany Jesus dos Santos  - Suplente.  

c) Casa da Agricultura; 

- Daniel Henrique Mayer  - Titular 

- Fernando Tufanin Borboni - Suplente 

 

II – Representantes da Sociedade Civil: 

a) Grupo São Martinho S. A. – Usina Iracema; 

- Angelo Aloisio Denardai - Titular. 

- Marcelo Akira Misutami - Suplente. 

 

b) Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo; 

- Cássio Rogério Lamontanha - Titular. 

- Carlos Renato Correa  - Suplente. 

 

c) Micro Bacia Hidrográfica do Ribeirão Geada. 

- Giovane Kempe  - Titular. 

- Antonio Carlos Kempe  - Suplente. 

 

Art. 2.º - A presente nomeação é sem ônus para o Município. 

 

Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto n.º 3804/2021. 

CUMPRA-SE. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

DECRETO N.º 3886/2021, DE 28 DE JULHO DE 2021. 

“Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas unidades das redes públicas e privada do município de Iracemápolis no contexto 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 as deliberações do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da COVID 19 - Comitê Extraordinário COVID 19, composto com ampla 

representatividade intersetorial, no sentido de que o momento se revela oportuno para o retorno gradual e reduzido das aulas e demais atividades presenciais nas escolas localizadas no município, 
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pois a melhora dos dados aponta para uma estabilidade; 

CONSIDERANDO o Decreto estadual nº 65.597, de 26 de março de 2021 que acrescentou o artigo 1º-A ao Decreto estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, reconhecendo como 

essenciais as atividades no âmbito das atividades escolares nas redes públicas e privada; 

CONSIDERANDO que a rede pública municipal, a rede pública estadual e os estabelecimentos de ensino da rede privada presentes no território municipal são todos vinculados ao Sistema de 

Ensino do Estado de São Paulo; e que o Governo paulista publicou, em 06 de julho p.p., o Decreto nº 65.849, por meio do qual altera os parâmetros para a retomada das aulas e atividades 

presenciais nas redes estadual e privada;  

CONSIDERANDO a vacinação dos profissionais atuantes nas escolas de educação básica de todas as redes de ensino atuantes no território municipal; 

CONSIDERANDO que a aceleração do processo de vacinação tem trazido a redução da taxa de contaminação, dos casos de internações e ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 em 

todo o Estado de São Paulo; e 

CONSIDERANDO a importância e necessidade do retorno para a consolidação do processo de ensino aprendizagem, recuperação e reforço das competências e habilidades em curso no ensino 

remoto, e progresso da experiência de socialização e escolarização de nossas crianças e adolescentes,   

D E C R E T A: 

Art. 1.º - Fica autorizada a retomada das aulas e demais atividades presenciais com alunos em todas as unidades de educação básica das redes públicas e privada de ensino localizadas no 

município de Iracemápolis, em qualquer modalidade, inclusive cursos da educação profissional técnica, e ainda nas instituições filantrópicas que ofereçam projetos assistenciais ou educacionais 

às crianças e adolescentes, observado o calendário escolar e atendidos os seguintes parâmetros: 

I - distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas, em todos os ambientes escolares, inclusive naqueles de acesso comum, para o desenvolvimento de quaisquer atividades; 

II - planejamento das atividades em conformidade com a capacidade física da unidade escolar, admitindo-se o escalonamento de horários de entrada, saída e intervalos; 

III - monitoramento de risco de propagação da Covid-19, observadas as orientações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como as diretrizes da Secretaria 

de Estado da Saúde. 

§ 1.º - Até que advenha disposição em sentido contrário, a presença dos alunos nas atividades escolares será opcional, facultada a decisão às famílias e assegurado o atendimento remoto. 

§ 2.º - Os alunos incluídos em grupos de risco, mediante apresentação de atestado médico, não poderão participar das atividades presenciais. 

§ 3.º - A oferta de atividades presenciais nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino, deverá ser precedida de consulta às famílias dos alunos, visando estruturar as ações de 

levantamento de dados/subsídios para o retorno, bem como para as ações de preparação/adequação das estruturas físicas. 

Art. 2.º - Estabelecimentos de Ensino Superior, inclusive os polos de cursos nas modalidades semipresencial ou EaD, bem como os cursos da educação profissional técnica, observarão as 

disposições do art. 4º do Decreto estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020, com redação dada pelo Decreto nº 65.849, de 06 de julho de 2021.  

Art. 3.º - As unidades escolares da rede pública municipal de ensino devem ofertar aos alunos o ensino híbrido, com a adoção de estratégias pedagógicas que podem ou não fazer uso de recursos 

digitais, e que, na associação de atividades presenciais e por meio remoto, favoreça o processo de construção do conhecimento. 

Parágrafo único. As atividades escolares por meio remoto, de gestão escolar, assim como o cumprimento do calendário escolar e a aplicação dos conteúdos programáticos, deverão ser mantidas 

em todas as unidades escolares pertencentes a rede pública municipal de ensino até a efetiva retomada gradual e reduzida das aulas e demais atividades presenciais, atendendo às normativas 

específicas. 

Art. 4.º - No retorno das aulas e demais atividades presenciais, todas as unidades escolares devem assegurar, em conformidade com as necessidades específicas, o acolhimento aos alunos e a 

preparação socioemocional de todos os professores e demais profissionais que atuam na educação, que podem enfrentar situações excepcionais na atenção aos alunos e respectivas famílias. 

§ 1.º - No processo de retorno gradual às atividades presenciais, as instituições escolares devem realizar o acolhimento e a reintegração social dos professores, alunos e suas famílias, e manter 

um amplo programa para formação continuada dos professores, visando a prepará-los para este trabalho de integração. 

§ 2.º - As atividades de acolhimento devem, na medida do possível, envolver a promoção de diálogos com trocas de experiências sobre o período vivido (considerando as diferentes percepções 

das diferentes faixas etárias), bem como a organização de apoio pedagógico, de diferentes atividades físicas e de ações de educação alimentar e nutricional, entre outras.  

Art. 5.º - Os estabelecimentos de ensino devem adotar obrigatoriamente as diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano São Paulo, complementadas pelas medidas constantes nos 

Protocolos Específicos para o Setor da Educação, disponíveis no sítio eletrônico www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planos e diretrizes sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes do 

município. 

Art. 6.º - As unidades escolares são obrigadas a registrar as ocorrências de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 no Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para Covid-19 

- SIMED, disponível na Secretaria Escolar Digital - SED, mantendo-o constantemente atualizado, conforme disposto no Decreto estadual nº 65.384, de 17 de dezembro de 2020. 

§ 1.º - Os dados lançados no SIMED são para controle, monitoramento e implementação dos protocolos, sendo vedada sua divulgação por se tratar de dados pessoais e sensíveis, conforme dispõe 

a Lei federal nº 13.709/2018. 

§ 2.º - A divulgação dos dados do SIMED, que incluem os casos suspeitos e/ou confirmados de Covid-19 nas escolas, caberá, exclusivamente, à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/263161277/art-1-do-decreto-64862-20-sao-paulo
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Art. 7.º - As situações de surto de Covid-19 no estabelecimento de ensino, devem ser informadas imediatamente as autoridades de vigilância epidemiológica e sanitária competentes para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Art. 8.º - As unidades administrativas vinculadas a Coordenadoria Municipal da Educação funcionarão em horário normal de expediente. 

Parágrafo único. O atendimento ao público deve ser realizado preferencialmente por meio de agendamento prévio, por e-mail ou telefone, exceto nos dias estabelecidos em cronograma para a 

distribuição de atividades não presenciais e de “kits de alimentos”. 

Art. 9.º - Todos os servidores públicos municipais lotados na educação que estiverem em trabalho remoto devem retornar as atividades presenciais em seus respectivos locais de trabalho, na 

conformidade das cargas horárias e turnos convencionais, a partir de 29 de julho de 2021, haja vista a necessidade de organização dos espaços escolares e replanejamento das atividades letivas 

para o retorno dos alunos. 

§ 1.º - Excetuam-se das disposições do caput deste artigo, que permanecerão em trabalho remoto: 

I - Os servidores comprovadamente impossibilitados de se ativar em suas funções laborativas de modo presencial, em razão de condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações 

da Covid-19, e que não tenham completado o esquema vacinal, permanecendo em trabalho remoto até a aplicação da segunda dose ou única dose da vacina, respeitado o período de 14 (catorze) 

dias recomendado para efetiva imunização; 

II - Os servidores maiores de 60 (sessenta) anos que ainda não tenham completado o esquema vacinal, ou seja, transcurso do período de 14 (catorze) dias após a administração de ambas as doses 

da vacina; 

III - As servidoras gestantes, abrangidas pela Lei federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021; 

IV - Os servidores que façam parte de grupo de risco e não possam ser vacinados, conforme prescrição médica.  

§ 2.º - A comprovação exigida no inciso I do § 1º deste artigo deverá se dar por meio de documento hábil (declaração, laudo ou atestado médico), emitido nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, 

com identificação da comorbidade e das recomendações especiais ou restrições para o exercício profissional. 

§ 3.º - As exceções previstas nos incisos I e II do § 1º deste artigo não se aplicam ao servidor que, voluntariamente, não tenha se submetido à vacinação conforme o calendário local, devendo 

retornar ao trabalho presencial. 

§ 4.º - A ausência de apresentação pessoal ao local de trabalho será tomada como falta injustificada para todos os fins, sujeita às medidas disciplinares cabíveis.  

Art. 10 Os parâmetros de atendimento dos alunos e as condições determinantes e autorizadoras das atividades escolares presenciais definidos neste Decreto, continuarão a ser constantemente 

monitoradas pelo Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da COVID 19 - Comitê Extraordinário COVID 19, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de 

Educação e órgãos conexos. 

Art. 11 A Coordenadoria Municipal da Educação, mediante ato próprio, expedirá normas complementares contendo as diretrizes para a retomada das atividades letivas presenciais da rede pública 

municipal de ensino, necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto. 

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/263161277/art-1-do-decreto-64862-20-sao-paulo

