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LEI N. º 2480/2021, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 42/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na 

rede pública de saúde do Município de Iracemápolis/SP.” 

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 determinada a publicação no site oficial da Prefeitura, em local destacado 

na sua página da internet, e nas dependências da unidade de saúde, da relação autorizada de 

medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede de saúde pública municipal. 

Parágrafo único. A divulgação de que trata o caput deste artigo deverá ser atualizada 

mensalmente. 

Art. 2º. A informação disposta no caput do artigo 1º deve ser precisa quanto aos 

medicamentos que são de distribuição gratuita, bem como se estão disponíveis ou em falta 

no sistema público de saúde. 

Art. 3º No mesmo espaço no site da Prefeitura, onde serão divulgadas as informações acerca 

da relação de medicamentos, serão também divulgadas relação mensal da quantidade de 

medicamentos adquiridos. 

Art. 4º Esta Lei entrara em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2481/2021, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 45/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

“Altera a nomenclatura do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Necessidades Especiais, constante na Lei Municipal nº 1.819, de 6 de abril de 2010, para 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD de Iracemápolis; 

torna o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD órgão de 

caráter deliberativo, consultivo e paritário, com 5 (cinco) representantes no Governo 

Municipal e 5 (cinco) representantes da Sociedade Civil, podendo ser dentre estes 

portadores de deficiência, ou seus familiares; representantes de entidades ou profissionais 

liberais, e até mesmo representantes do Comércio ou Indústria local, que atendam à 

globalidade das deficiências.” 

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. 1° Fica alterada a nomenclatura do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Necessidades Especiais, constante na Lei Municipal nº 1.819, de 6 de abril de 

2010, para Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD de 

Iracemápolis.  

Art. 2° Fica alterado o Art. 4º da Lei Municipal nº 1.819, de 6 de abril de 2010, tornando o 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD órgão deliberativo, 

consultivo e paritário.  

Art. 3º Fica alterado o art. 5º da Lei Municipal nº 1.819, de 6 de abril de 2010, passando a 

vigorar da seguinte maneira: 

“Art. 5º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD será 

composto por 10 (dez) membros, titulares e suplentes, respectivamente, sendo 5 (cinco) 

representantes no Governo Municipal e 5 (cinco) representantes da Sociedade Civil, 

podendo ser dentre estes portadores de deficiência, ou seus familiares; representantes de 

entidades ou profissionais liberais, e até mesmo representantes do Comércio ou Indústria 

local, que atendam à globalidade das deficiências. 

I – 5 (cinco) representantes do Governo Municipal, referentes aos seguintes órgãos: 

a) Um Representante do Gabinete do Prefeito; 

b) Um Representante da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania; 

c) Um Representante da Secretaria Municipal da Educação; 

d) Um Representante da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Orçamentário, 

e  

e) Um Representante da Secretaria Municipal de Saúde. 

II – 5 (cinco) representantes da Sociedade Civil, podendo ser dentre estes pares portadores 

de deficiência, ou seus familiares; representantes de entidades ou profissionais liberais, e 

até mesmo representantes do Comércio ou Indústria local, que atendam à globalidade das 

deficiências”. 

Art. 4º Fica o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD 

vinculada à Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, a qual ficará incumbida pela 

elaboração do Regimento Interno do Conselho CMDPcD, a ser homologado por Decreto 

Municipal do Prefeito Municipal. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. 
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NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2482/2021, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 47/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

“Altera o Inciso I do Art. 21 da Lei Municipal n.º 2081/2013 de 30 de dezembro de 2013” 

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. 1.º - O Inciso I do Art. 21 da Lei Municipal n.º 2081/2013, de 30 dezembro de 2013, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

I – para terrenos sem construção: 6,1% 

Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

DECRETO N.º 3918/2021 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

“Que dispõe sobre preços públicos no Município de Iracemápolis e dá outras providencias 

correlatas” 

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 - Os preços públicos devidos pela utilização de espaços públicos diários do Centro 

de Lazer do Trabalhador “João Denardi”, Campo, Quadras Municipais e diversos serão os 

constantes da tabela anexa, que fica fazendo parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º - O pagamento do serviço será cobrado mediante guia de receitas eventuais emitida 

pela Prefeitura. 

Parágrafo único – A autorização/permissão para utilização de espaços públicos só ocorrerá 

mediante comprovação do pagamento de que trata o caput deste artigo  

Art. 3º - Todas as demais obrigações, direitos e deveres constarão em instrumento jurídico 

próprio, único para cada evento, mediante aceitação expressa das partes. 

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

CUMPRA-SE. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeito Municipal – 

 

ANEXO DO DECRETO N.º 3918/2021 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 

TABELA DE PREÇOS PÚBLICOS 

Salão Menor do Centro de Lazer do Trabalhador “João 

Denardi”                    

R$    800,00 

Salão Maior 8 de Março Centro de Lazer do Trabalhador “João 

Denardi”  

R$ 1.500,00 

Campo de Futebol de Areia                                                                                                 R$    500,00 

Quadra Poliesportivas                                                                                            R$    500,00 

Área Total do Centro de Lazer do Trabalhador “João Denardi”                         R$ 5.000,00 

Quadra do Ginásio de Esportes “Antônio Jurandir Fabrício R$ 1.500,00 

Estacionamento do Ginásio de Esportes                                                                R$    500,00 

 

DECRETO N. º 3919/2021 DE 05 DE NOVEMBRO 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 o Decreto de nº 64.879, de 21 de março de 2020, do Governo do Estado 

de São Paulo, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade em razão do coronavírus 

(Covid-19), em âmbito Estadual; 

CONSIDERANDO o Decreto de nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do Estado 

de São Paulo, que decretou a quarentena em todos os Municípios do Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 65.671, de 4 de maio de 2021, que acrescenta dispositivos 

ao Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena de 

que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, institui o Plano São Paulo e dá outras 

providências 

CONSIDERANDO as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, 

instituído pela Resolução nº. 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria de Saúde do Estado 

de São Paulo; 

CONSIDERANDO as resoluções SS nº 96, de 29 de junho de 2020 e de nº 151, de 6 de 

outubro de 2021 do Governo do Estado de São Paulo que dispõe sobre a retomada gradativa 

e segura; 

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

D E C R E T A: 

Artigo 1º. As medidas estabelecidas no presente decreto terão eficácia a partir de 1º de 

novembro de 2021, nos termos previstos pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Artigo 2º. As medidas instituídas por este Decreto consistem na liberação de todas as 

atividades com seu regular funcionamento, sem restrição de capacidade e horário, 

respeitadas o uso correto de máscaras, conforme resoluções da Secretaria Estadual de Saúde 

de nº 96, de 29 de junho de 2020 e de nº 151, de 6 de outubro de 2021 e outras que vierem 

a substituí-las ou revogá-las, sendo respeitados pelos estabelecimentos seus respectivos 

alvarás de funcionamento e a legislação municipal correlata. 

Artigo 3º. Os afastamentos no âmbito da Prefeitura Municipal de Iracemápolis em razão do 

enfrentamento da pandemia do COVID-19, serão concedidas pelo setor de Medicina do 

Trabalho da Secretaria Municipal de Administração consoantes as previsões contidas nas 

legislações estadual e federal pertinentes, incluindo-se nisto os casos de gestantes e 

comorbidades. 

Artigo 4º. Ficam revogadas todas as demais previsões constantes dos Decretos anteriores 

referentes ao COVID-19, que não foram tratadas no presente Decreto. 

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

omissões, poderão ser complementadas pelo Comitê Gestor do plano de prevenção e 

contingenciamento em saúde do Covid-19 do município. 

CUMPRA-SE. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal 

PORTARIA N.º 140/2021, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

“Que Altera Portaria n.º 128/2001, de 10 de setembro de 2021, que Instaura Processo 

Administrativo para apuração de abandono de emprego de professor do Município”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCHESCINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a 

Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO a superveniente declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei 

Municipal nº 1962/2012, dentre outros institutos, recaindo sobre a concessão de suspensão 

temporária de contrato de trabalho; 

CONSIDERANDO ainda referente a Lei Municipal nº 1962/2012, estão em vigor os artigos 

96, 99, 104, 109, 111, 112, 119 e seguintes; 

CONSIDERANDO a necessidade de retorno de todos os profissionais da educação para o 

retorno aos trabalhos; 

CONSIDERANDO o parecer proferido pela Procuradoria Jurídica; 

CONSIDERANDO apontamento em parecer do 2º trimestre do FUNDEB; 

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica instaurado procedimento administrativo para apuração de abandono de 

emprego pela professora Ângela Conceição Casimiro Furlan, que, em tese, configura 

penalidade prevista no inciso III do art. 99 da Lei Municipal nº1962/2012. 

Art. 2º - O processo administrativo será presidido pela Procuradoria Jurídica. 

Art. 3º - Fica nomeada a Comissão de Apuração formada pelos seguintes integrantes: 

I – Paulo Cézar Pelissari; 

II – Jonathas Leite; 

III – Mauro Alves. 

Parágrafo Primeiro – A Comissão será presidida pelo Procurador do Município. 

Parágrafo Segundo – A Comissão poderá requerer informações para todos os setores da 

Prefeitura e para o Consórcio com o objetivo de instruir a apuração de irregularidades. 

Art. 4º - Os membros da comissão desempenharão suas funções sem ônus ao Município. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, aos cinco dias de novembro do ano de dois mil e vinte e um. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA Nº 141/2021 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

 “Dispõe sobre exoneração de servidor efetivo a pedido do mesmo” 

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 - Exonerar a Servidora Pública Municipal MARIANA FRANCO DE SOUZA 

ROSSI, Matrícula 2906, do cargo de provimento efetivo (Procurador Jurídico), a partir de 

04/11/2021. 

Parágrafo único. A exoneração de que trata este artigo se dá a pedido da própria servidora. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

PORTARIA Nº 142/2021 DE  05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre designação de agentes responsáveis pelas decisões administrativas do 

PROCON de Iracemápolis, conforme Decreto nº 3916/2021 de 27 de outubro de 2021. 

 

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 designada para exercer suas atividades no Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor – PROCON de Iracemápolis; a servidora MARIZA VALENTIM BATISTA, 

Matrícula nº 0097, como RESPONSÁVEL PELO SETOR, em consonância com os 

preceitos do art. 2° do Decreto nº 3916/2021 de 27 de outubro de 2021. 
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Art. 2º - A servidora designada no artigo anterior aceitou ser submetida e logrou êxito no 

curso de capacitação realizado pela Fundação Procon do Estado de São Paulo. 

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

em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA Nº 143/2021 DE  05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

Dispõe sobre designação de agentes responsáveis pelas decisões administrativas do 

PROCON de Iracemápolis, conforme Decreto nº 3916/2021 de 27 de outubro de 2021. 

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 designada para exercer suas atividades no Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor – PROCON de Iracemápolis; a servidora LEILA GONCALVES DE MELLO 

VILARES, Matrícula nº 0486, como TÉCNICA, em consonância com os preceitos do art. 

2° do Decreto nº 3916/2021 de 27 de outubro de 2021. 

Art. 2º - A servidora designada no artigo anterior aceitou ser submetida e logrou êxito no 

curso de capacitação realizado pela Fundação Procon do Estado de São Paulo. 

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

em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA Nº 144/2021 DE  05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre designação de Substituto Temporário para o Departamento de Saúde. 

 

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 - Designar a servidora ELIANE FEDATTI RAETANO, matrícula nº 0872 para 

exercer, como suplente, a execução, sem restrições, das atividades atribuídas ao DIRETOR 

DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL EM SAÚDE, o Senhor Juvenal Baptistella 

Chiocheti. 

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, e terá vigência exclusiva para 

o período compreendido entre o interregno de 03 a 12 de novembro de 2021. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 

 

 

 

 


