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LEI N. º 2488/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Autor do Projeto de Lei n.º 64/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Especial, alterações das Leis municipais; nº 2.342 de 

12 de dezembro de 2017, nº 2.440 de 22 de dezembro de 2020 e nº 2.441 de 22 de dezembro 

de 2020 e dá outras providências correlatas.” 

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 alterado o Plano Plurianual – PPA referente ao quadriênio 2018/2021, em seus 

respectivos anexos: 

a) Inclusão dos Projetos 1011 – AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO LAR LIVRE no pro-

grama 3001 – ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA. 

 

Art. 2º Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2021 

em seus respectivos anexos: 

 

a) a Inclusão dos Projetos 1011 – AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO LAR LIVRE no 

programa 3001 – ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA. 

 

Art. 3º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, 

um Crédito Adicional Especial na importância de R$ 103.329,78 (cento e três mil, 

trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), com a criação das seguintes 

dotações no orçamento vigente: 

I -  Órgão      02 Órgão Executivo 

Unidade      09            Coord. Mun. de Esportes e Lazer 

Sub-Unidade     01            Coord. Mun. de Esportes e Lazer 

Função      27 Desporto e Lazer 

Sub-função      812 Desporto Comunitário  

Programa      3001 Esp. lazer e qualidade de vida 

Projeto        1011 Aquis. de Academia ao Ar Livre 

Categoria Econômica     4 DESPESAS DE CAPITAL 

Natureza da Despesa     4 INVESTIMENTOS 

Modalidade de Aplicação   90   APLICAÇÕES DIRETAS 

Elemento      52  EQUIP E MAT PERMANENTE 

D.R. VALOR  R$ 

01. Rec. Próprios 3.329,78 

02. Rec. Estadual 100.000,00 

Total  103.329,78 

 

Art. 4º O crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior terá como cobertura o 

recebimento do repasse do Governo Estadual, através de convenio com a Secretaria Estadual 

de Esporte conforme Demanda nº 021493 n a  i mp o r t â n c ia  d e  R $  1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  

( c e m mi l  r e a i s )  e  a anulação parcial da dotação orçamentárias ficha nº 393 - 

02.05.01.27.812.3001.2038.3.3.90.31.00 do orçamento vigente no valor de R$ 3.329,78 

(três mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos). 

Art. 5º Permanecem inalteradas as demais programações físicas e financeiras dos 

instrumentos de planejamento orçamentário representados pelo Plano Plurianual – PPA e 

pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2021 e seus reflexos na LOA, 

reindexando seus anexos acumuladores dos programas respectivos. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2489/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 65/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

“Altera a Lei Municipal nº 2.331, 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 aprova e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica incluído o inciso VII no artigo 35 da Lei Municipal nº 2.331, de 29 de setembro 

de 2017, que terá a seguinte redação:  

“VII - A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços 

descritos nos subitens 3.05,  7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02,  17.05, 

e 17.10 da lista anexa a esta Lei Complementar , exceto na hipótese dos serviços do subitem 

11.05, relacionados ao monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou local, 

de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação e movimento, realizados por meio 

de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas 

empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de 

serviços ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza”;  

 

Art. 2º Fica incluído o subitem 11.05 no Anexo I da Lei Municipal nº 2.331, de 29 de 

setembro de 2017, que terá a seguinte redação: 

 

11.05 

Serviços relacionados ao monitoramento e 

rastreamento à em qualquer via ou local, de 

veículos, cargas, pessoas e semoventes em 

circulação e movimento, realizados por meio de 

telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio 

ou qualquer outro meio, inclusive pelas 

empresas de Tecnologia da Informação 

Veicular, independentemente de o prestador de 

serviços ser proprietário ou não da 

infraestrutura de telecomunicações que utiliza. 

2% 
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Art. 3º Fica alterado o inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.331, de 29 de setembro 

de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“II- na instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços 

descritos no subitem 3.04 da lista de serviços do anexo I;” 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, respeitando os princípios da 

anterioridade e da anterioridade nonagesimal. 

 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

ANEXO I 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

ITEM LISTA DE SERVIÇOS 
ALÍQUOTA 

 

1. Serviços de informática e congêneres.  

1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 2% 

1.02 Programação. 2% 

1.03 

Processamento, armazenamento ou hospedagem de 

dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, 

aplicativos e sistemas de informação, entre outros 

formatos, e congêneres. 

2% 

1.04 

Elaboração de programas de computadores, 

inclusive de jogos eletrônicos, independente da 

arquitetura construtiva da máquina em que o 

programa será executado, incluindo tablets, 

smartphones e congêneres. 

2% 

1.05 
Licenciamento ou cessão de direito de uso de 

programas de computação. 

2% 

1.06 Assessoria e consultoria em informática. 2% 

1.07 

Suporte técnico em informática, inclusive 

instalação, configuração e manutenção de 

programas de computação e bancos de dados. 

2% 

1.08 
Planejamento, confecção, manutenção e atualização 

de páginas eletrônicas. 

2% 

1.09 

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos 

de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, 

respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos 

(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras 

de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei 

nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao 

ICMS). 

2% 

2. 
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 

qualquer natureza. 
 

2.01 
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 

qualquer natureza. 
2% 

3. 
Serviços prestados mediante locação, cessão de 

direito de uso e congêneres. 
 

3.01 
Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de 

propaganda. 
2% 

3.02 

Exploração de salões de festas, centro de 

convenções, escritórios virtuais, stands, Quadras 

esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 

espetáculos, parques de diversões, canchas e 

congêneres, para realização de eventos ou negócios 

de qualquer natureza. 

 

 

 

2% 

3.03 

Locação, sublocação, arrendamento, direito de 

passagem ou permissão de uso, compartilhado ou 

não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 

condutos de qualquer natureza. 

 

 

5% 

3.04 
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras 

estruturas de uso temporário. 

 

5% 

4. 
Serviços de saúde, assistência médica e 

congêneres. 
 

4.01 Medicina e biomedicina. 2% 

4.02 

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, 

radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, 

ressonância magnética, radiologia, tomografia e 

congêneres. 

 

 

2% 

4.03 

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, 

manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 

ambulatórios e congêneres. 

 

2% 

4.04 Instrumentação cirúrgica. 2% 

4.05 Acupuntura. 2% 

4.06 Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 2% 

4.07 Serviços farmacêuticos. 2% 

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 2% 

4.09 
Terapias de qualquer espécie destinadas ao 

tratamento físico, orgânico e mental. 

2% 

4.10 Nutrição. 2% 

4.11 Obstetrícia. 2% 

4.12 Odontologia. 2% 

4.13 Ortóptica. 2% 

4.14 Próteses sob encomenda. 2% 

4.15 Psicanálise. 2% 

4.16 Psicologia. 2% 

4.17 
Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e 

congêneres. 

2% 

4.18 
Inseminação artificial, fertilização in vitro e 

congêneres. 

2% 

4.19 
Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen 

e congêneres. 

2% 

4.20 
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e 

materiais biológicos de qualquer espécie. 

2% 

4.21 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento 

móvel e congêneres. 

2% 

4.22 

Planos de medicina de grupo ou individual e 

convênios para prestação de assistência médica, 

hospitalar, odontológica e congêneres. 

 

5% 

4.23 

Outros planos de saúde que se cumpram através de 

serviços de terceiros contratados, credenciados, 

cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano 

mediante indicação do beneficiário. 

 

 

5% 

5. 
Serviços de medicina e assistência veterinária e 

congêneres. 
 



 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 184- ANO IX 
Quinta - Feira, 02 de dezembro 

de 2021 

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

 

PODER EXECUTIVO 
 

3 

 

5.01 Medicina veterinária e zootecnia. 2% 

5.02 
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e 

congêneres, na área veterinária. 

2% 

5.03 Laboratórios de análise na área veterinária. 2% 

5.04 
Inseminação artificial, fertilização in vitro e 

congêneres. 

2% 

5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 2% 

5.06 
Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e 

materiais biológicos de qualquer espécie. 

2% 

5.07 
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento 

móvel e congêneres. 

2% 

5.08 
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, 

alojamento e congêneres. 

2% 

5.09 
Planos de atendimento e assistência médico-

veterinária. 

5% 

6. 
Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades 

físicas e congêneres. 
 

6.01 
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e 

congêneres. 
2% 

6.02 
Esteticistas, tratamento de pele, depilação e 

congêneres. 

2% 

6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 2% 

6.04 
Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e 

demais atividades físicas. 

2% 

6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 2% 

6.06 Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres 2% 

7. 

Serviços relativos a engenharia, arquitetura, 

geologia, urbanismo, construção civil, 

manutenção, limpeza, meio ambiente, 

saneamento e congêneres. 

 

7.01 
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, 

geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 
2% 

7.02 

Execução, por administração, empreitada ou 

subempreitada, de obras de construção civil, 

hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 

inclusive sondagem, perfuração de poços, 

escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 

pavimentação, concretagem e a instalação e 

montagem de produtos, peças e equipamentos 

(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 

pelo prestador de serviços fora do local da prestação 

dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

5% 

7.03 

Elaboração de planos diretores, estudos de 

viabilidade, estudos organizacionais e outros, 

relacionados com obras e serviços de engenharia; 

elaboração de anteprojetos, projetos básicos e 

projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

2% 

7.04 Demolição. 5% 

7.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, 

estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo 

prestador dos serviços, fora do local da prestação 

dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

5% 

7.06 

Colocação e instalação de tapetes, carpetes, 

assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, 

divisórias, placas de gesso e congêneres, com 

material fornecido pelo tomador do serviço. 

2% 

7.07 
Recuperação, raspagem, polimento e lustração de 

pisos e congêneres. 

2% 

7.08 Calafetação. 2% 

7.09 

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 

reciclagem, separação e destinação final de lixo, 

rejeitos e outros resíduos quaisquer. 

 

 

5% 

7.10 

Limpeza, manutenção e conservação de vias e 

logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 

parques, jardins e congêneres. 

 

5% 

7.11 
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de 

árvores. 

5% 

7.12 
Controle e tratamento de efluentes de qualquer 

natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. 

 

5% 

7.13 

Dedetização, desinfecção, desinsetização, 

imunização, higienização, desratização, 

pulverização e congêneres. 

 

2% 

7.16 

Florestamento, reflorestamento, semeadura, 

adubação, reparação de solo, plantio, silagem, 

colheita, corte e descascamento de árvores, 

silvicultura, exploração florestal e dos serviços 

congêneres indissociáveis da formação, manutenção 

e colheita de florestas, para quaisquer fins e por 

quaisquer meios. 

 

 

 

 

5% 

7.17 
Escoramento, contenção de encostas e serviços 

congêneres. 

5% 

7.18 
Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, 

lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. 

 

5% 

7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de 

obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 

 

5% 

7.20 

Aerofotogrametria (inclusive interpretação), 

cartografia, mapeamento, levantamentos 

topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, 

geológicos, geofísicos e congêneres. 

 

 

2% 

7.21 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, 

perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, 

estimulação e outros serviços relacionados com a 

exploração e explotação de petróleo, gás natural e 

de outros recursos minerais. 

 

 

 

2% 

7.22 
Nucleação e bombardeamento de nuvens e 

congêneres. 

2% 

8. 

Serviços de educação, ensino, orientação 

pedagógica e educacional, instrução, treinamento 

e avaliação pessoal de qualquer grau ou 

natureza. 

 

8.01 
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e 

superior. 
2% 

8.02 

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e 

educacional, avaliação de conhecimentos de 

qualquer natureza. 

2% 

9. 
Serviços relativos a hospedagem, turismo, 

viagens e congêneres. 
 

9.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-

service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis 

residência, residence-service, suiteservice, hotelaria 

marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação 

por temporada com fornecimento de serviço (o 

valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no 

preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 

Serviços). 

2% 
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9.02 

Agenciamento, organização, promoção, 

intermediação e execução de programas de turismo, 

passeios, viagens, excursões, hospedagens e 

congêneres. 

2% 

9.03 Guias de turismo. 2% 

10. Serviços de intermediação e congêneres.  

10.01 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos 

de saúde e de planos de previdência privada. 

5% 

10.02 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

títulos em geral, valores mobiliários e contratos 

Quaisquer. 

2% 

10.03 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

direitos de propriedade industrial, artística ou 

literária. 

2% 

10.04 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

contratos de arrendamento mercantil (leasing), de 

franquia (franchising) e de faturização (factoring). 

5% 

10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 

bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros 

itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no 

âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por 

quaisquer meios. 

2% 

10.06 Agenciamento marítimo. 2% 

10.07 Agenciamento de notícias. 2% 

10.08 

Agenciamento de publicidade e propaganda, 

inclusive o agenciamento de veiculação por 

quaisquer meios. 

2% 

10.09 
Representação de Qualquer natureza, inclusive 

comercial. 
2% 

10.10 Distribuição de bens de Terceiros. 2% 

11. 
Serviços de guarda, estacionamento, 

armazenamento, vigilância e congêneres. 
 

11.01 
Guarda e estacionamento de veículos terrestres 

automotores, de aeronaves e de embarcações. 
5% 

11.02 
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, 

pessoas e semoventes. 
5% 

11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 2% 

11.04 
Armazenamento, depósito, carga, descarga, 

arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. 

5% 

 

11.05 

Serviços relacionados ao monitoramento e 

rastreamento à em qualquer via ou local, de 

veículos, cargas, pessoas e semoventes em 

circulação e movimento, realizados por meio de 

telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou 

qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de 

Tecnologia da Informação Veicular, 

independentemente de o prestador de serviços ser 

proprietário ou não da infraestrutura de 

telecomunicações que utiliza. 

2% 

12. 
Serviços de diversões, lazer, entretenimento e 

congêneres. 
 

12.01 Espetáculos teatrais. 5% 

12.02 Exibições cinematográficas. 5% 

12.03 Espetáculos circenses. 5% 

12.04 Programas de auditório. 5% 

12.05 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 5% 

12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres. 5% 

12.07 
Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, 

concertos, recitais, festivais e congêneres. 
5% 

12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 5% 

12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 5% 

12.10 Corridas e competições de animais. 5% 

12.11 

Competições esportivas ou de destreza física ou 

intelectual, com ou sem a participação do 

espectador. 

5% 

12.12 Execução de música. 5% 

12.13 

Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de 

eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, 

danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, 

recitais, festivais e congêneres. 

2% 

12.14 

Fornecimento de música para ambientes fechados 

ou não, mediante transmissão por qualquer 

processo. 

5% 

12.15 
Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, 

trios elétricos e congêneres. 
5% 

12.16 

Exibição de filmes, entrevistas, musicais, 

espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, 

competições esportivas, de destreza intelectual ou 

congêneres. 

5% 

12.17 
Recreação e animação, inclusive em festas e eventos 

de qualquer natureza. 
5% 

13. 
Serviços relativos a fonografia, fotografia, 

cinematografia e reprografia. 
 

13.02 
Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, 

dublagem, mixagem e congêneres. 

2% 

13.03 

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, 

ampliação, cópia, reprodução, trucagem e 

congêneres. 

2% 

13.04 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 2% 

13.05 

Composição gráfica, inclusive confecção de 

impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 

zincografia, litografia, fotolitografia, exceto se 

destinados a posterior operação de comercialização 

ou industrialização, ainda que incorporados, de 

qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser 

objeto de posterior circulação, tais como bulas, 

rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e 

manuais técnicos e de instrução, quando ficarão 

sujeitos ao ICMS. 

 

 

 

 

 

 

2% 

14. Serviços relativos a bens de terceiros.  

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e 

recarga, conserto, restauração, blindagem, 

manutenção e conservação de máquinas, veículos, 

aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de 

qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, 

que ficam sujeitas ao ICMS). 

2% 

14.02 Assistência Técnica. 2% 

14.03 
Recondicionamento de motores (exceto peças e 

partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

2% 

14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus. 2% 
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14.05 

Restauração, recondicionamento, 

acondicionamento, pintura, beneficiamento, 

lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 

anodização, corte, recorte, plastificação, costura, 

acabamento, polimento e congêneres, de objetos 

quaisquer. 

2% 

14.06 

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 

equipamentos, inclusive montagem industrial, 

prestados ao usuário final, exclusivamente com 

material por ele fornecido. 

 

 

2% 

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 2% 

14.08 
Encadernação, gravação e douração de livros, 

revistas e congêneres. 

2% 

14.09 
Alfaiataria e costura, quando o material for 

fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 

2% 

14.10 Tinturaria e lavanderia. 2% 

14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 2% 

14.12 Funilaria e lanternagem. 2% 

14.13 Carpintaria e serralheria. 2% 

14.14 Guincho intramunicipal, guindaste e içamento 2% 

15. 

Serviços relacionados ao setor bancário ou 

financeiro, inclusive aqueles prestados por 

instituições financeiras autorizadas a funcionar 

pela União ou por quem de direito. 

 

15.01 

Administração de fundos quaisquer, de consórcio, 

de cartão de crédito ou débito e congêneres, de 

carteira de clientes, de cheques pré-datados e 

congêneres. 

5% 

15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta-

corrente, conta de investimentos e aplicação e 

caderneta de poupança, no País e no exterior, bem 

como a manutenção das referidas contas ativas e 

inativas. 

 

 

5% 

15.03 

Locação e manutenção de cofres particulares, de 

terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e 

de bens e equipamentos em geral. 

 

 

5% 

15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, 

inclusive atestado de idoneidade, atestado de 

capacidade financeira e congêneres. 

 

 

5% 

15.05 

Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação 

cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no 

Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – 

CCF ou em Quaisquer outros bancos cadastrais. 

 

 

5% 

15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, 

comprovantes e documentos em geral; abono de 

firmas; coleta e entrega de documentos, bens e 

valores; comunicação com outra agência ou com a 

administração central; licenciamento eletrônico de 

veículos; transferência de veículos; agenciamento 

fiduciário ou depositário; devolução de bens em 

custódia. 

 

 

 

 

5% 

15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a 

contas em geral, por qualquer meio ou processo, 

inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, 

acesso a Terminais de atendimento, inclusive vinte e 

quatro horas; acesso a outro Banco e a rede 

compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e 

demais informações relativas a contas em geral, por 

qualquer meio ou processo. 

 

 

 

 

 

5% 

15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, 

cancelamento e registro de contrato de crédito; 

estudo, análise e avaliação de operações de crédito; 

emissão, concessão, alteração ou contratação de 

aval, fiança, anuência e congêneres; serviços 

relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 

 

 

 

 

5% 

15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer 

bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, 

substituição de garantia, alteração, cancelamento e 

registro de contrato, e demais serviços relacionados 

ao arrendamento mercantil (leasing). 

 

 

 

5% 

15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou 

pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas 

ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de 

terceiros, inclusive os efetuados por meio 

eletrônico, automático ou por máquinas de 

atendimento; fornecimento de posição de cobrança, 

recebimento ou pagamento; emissão de carnês, 

fichas de compensação, impressos e documentos em 

geral. 

 

 

 

 

 

 

5% 

15.11 

Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de 

protesto, manutenção de títulos, reapresentação de 

títulos, e demais serviços a eles relacionados. 

 

 

5% 

15.12 
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores 

mobiliários. 

5% 

15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em 

geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento 

e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro 

de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito 

no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento 

de cheques de viagem; fornecimento, transferência, 

cancelamento e demais serviços relativos a carta de 

crédito de importação, exportação e garantias 

recebidas; envio e recebimento de mensagens em 

geral relacionadas a operações de câmbio. 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

15.14 

Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e 

manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, 

cartão de débito, cartão salário e congêneres. 

5% 

15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; 

serviços relacionados a depósito, inclusive depósito 

identificado, a saque de contas quaisquer, por 

qualquer meio ou processo, inclusive em terminais 

eletrônicos e de atendimento. 

 

 

 

5% 

15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, 

cancelamento e baixa de ordens de pagamento, 

ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou 

processo; serviços relacionados à transferência de 

valores, dados, fundos, pagamentos e similares, 

inclusive entre contas em geral. 

 

 

 

5% 

15.17 

Emissão, fornecimento, devolução, sustação, 

cancelamento e oposição de cheques quaisquer, 

avulso ou por talão. 

 

 

5% 

15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, 

avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise 

técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 

transferência e renegociação de contrato, emissão e 

reemissão do termo de quitação e demais serviços 

relacionados a crédito imobiliário. 

 

 

 

 

5% 

16. Serviços de transporte de natureza municipal.  
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16.01 

Serviços de transporte coletivo municipal 

rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de 

passageiros. 

2% 

16.02 Outros serviços de transporte de natureza municipal 5% 

17. 
Serviços de apoio técnico, administrativo, 

jurídico, contábil, comercial e congêneres. 
 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não 

contida em outros itens desta lista; análise, exame, 

pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de 

dados e informações de qualquer natureza, inclusive 

cadastro e similares. 

2% 

17.02 

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, 

secretaria em geral, resposta audível, redação, 

edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e 

infraestrutura administrativa e congêneres. 

 

 

 

2% 

17.03 
Planejamento, coordenação, programação ou 

organização técnica, financeira ou administrativa. 

 

2% 

17.04 
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação 

de mão-de-obra. 

2% 

17.05 

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter 

temporário, inclusive de empregados ou 

trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados 

pelo prestador de serviço. 

 

 

5% 

17.06 

Propaganda e publicidade, inclusive promoção de 

vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de 

publicidade, elaboração de desenhos, textos e 

demais materiais publicitários. 

 

 

2% 

17.08 Franquia (franchising). 2% 

17.09 
Perícias, laudos, exames técnicos e análises 

técnicas. 

2% 

17.10 
Planejamento, organização e administração de 

feiras, exposições, congressos e congêneres. 

 

5% 

17.11 

Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica 

sujeito ao ICMS). 

 

 

2% 

17.12 
Administração em geral, inclusive de bens e 

negócios de terceiros. 

2% 

17.13 Leilão e congêneres. 2% 

17.14 Advocacia. 2% 

17.15 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 2% 

17.16 Auditoria. 2% 

17.17 Análise de Organização e Métodos. 2% 

17.18 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 2% 

17.19 
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e 

auxiliares. 

2% 

17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 2% 

17.21 Estatística. 2% 

17.22 Cobrança em geral. 2% 

17.23 

Assessoria, análise, avaliação, atendimento, 

consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de 

informações, administração de contas a receber ou a 

pagar e em geral, relacionados a operações de 

faturização (factoring). 

 

 

 

2% 

17.24 
Apresentação de palestras, conferências, seminários 

e congêneres. 

2% 

17.25 

Inserção de textos, desenhos e outros materiais de 

propaganda e publicidade, em qualquer meio 

(exceto em livros, jornais, periódicos e nas 

modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens de recepção livre e gratuita). 

 

 

 

2% 

18. 

Serviços de regulação de sinistros vinculados a 

contratos de seguros; inspeção e avaliação de 

riscos para cobertura de contratos de seguros; 

prevenção e gerência de riscos seguráveis e 

congêneres. 

 

18.01 

Serviços de regulação de sinistros vinculados a 

contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos 

para cobertura de contratos de seguros; prevenção e 

gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

2% 

19. 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e 

demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules 

ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive 

os decorrentes de títulos de capitalização e 

congêneres. 

 

19.01 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e 

demais produtos de loteria, cartões, pules ou cupons 

de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os 

decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

2% 

20. 

Serviços portuários, aeroportuários, 

ferroportuários, de terminais rodoviários, 

ferroviários e metroviários. 

 

20.01 

Serviços portuários, ferroportuários, utilização de 

porto, movimentação de passageiros, reboque de 

embarcações, rebocador escoteiro, atracação, 

desatracação, serviços de praticagem, capatazia, 

armazenagem de qualquer natureza, serviços 

acessórios, movimentação de mercadorias, serviços 

de apoio marítimo, de movimentação ao largo, 

serviços de armadores, estiva, conferência, logística 

e congêneres. 

5% 

20.02 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 

movimentação de passageiros, armazenagem de 

qualquer natureza, capatazia, movimentação de 

aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, 

serviços acessórios, movimentação de mercadorias, 

logística e congêneres. 

5% 

20.03 

Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, 

metroviários, movimentação de passageiros, 

mercadorias, inclusive suas operações, logística e 

congêneres. 

5% 

21. 
Serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais. 
 

21.01 
Serviços de registros públicos, cartorários e 

notariais. 
2% 

22. Serviços de exploração de rodovia.  

22.01 

Serviços de exploração de rodovia mediante 

cobrança de preço ou pedágio dos usuários, 

envolvendo execução de serviços de conservação, 

manutenção, melhoramentos para adequação de 

capacidade e segurança de trânsito, operação, 

monitoração, assistência aos usuários e outros 

serviços definidos em contratos, atos de concessão 

ou de permissão ou em normas oficiais. 

5% 

23. 
Serviços de programação e comunicação visual, 

desenho industrial e congêneres. 
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23.01 
Serviços de programação e comunicação visual, 

desenho industrial e congêneres. 
2% 

24. 

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, 

placas, sinalização visual, banners, adesivos e 

congêneres. 

 

24.01 

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, 

placas, sinalização visual, banners, adesivos e 

congêneres. 

2% 

25. Serviços funerários.  

25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou 

esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo 

cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros 

paramentos; desembaraço de certidão de óbito; 

fornecimento de véu, essa e outros adornos; 

embalsamento, embelezamento, conservação ou 

restauração de cadáveres. 

2% 

25.02 
Translado intramunicipal e cremação de corpos e 

partes de corpos cadavéricos. 
2% 

25.03 Planos ou convênio funerários. 2% 

25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 2% 

25.05 
Cessão de uso de espaços em cemitérios para 

sepultamento. 
2% 

26. 

Serviços de coleta, remessa ou entrega de 

correspondências, documentos, objetos, bens ou 

valores, inclusive pelos correios e suas agências 

franqueadas; courrier e congêneres. 

 

26.01 

Serviços de coleta, remessa ou entrega de 

correspondências, documentos, objetos, bens ou 

valores, inclusive pelos correios e suas agências 

franqueadas; courrier e congêneres. 

5% 

27. Serviços de assistência social.  

27.01 Serviços de assistência social. 2% 

28. 
Serviços de avaliação de bens e serviços de 

qualquer natureza. 
 

28.01 
Serviços de avaliação de bens e serviços de 

qualquer natureza. 
2% 

29. Serviços de biblioteconomia.  

29.01 Serviços de biblioteconomia. 2% 

30. Serviços de biologia, biotecnologia e química.  

30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 2% 

31. 

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, 

eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 

congêneres. 

 

31.01 

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, 

eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 

congêneres. 

2% 

32. Serviços de desenhos técnicos.  

32.01 Serviços de desenhos técnicos. 2% 

33. 
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 

despachantes e congêneres. 
 

33.01 
Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 

despachantes e congêneres. 
2% 

34. 
Serviços de investigações particulares, detetives e 

congêneres. 
 

34.01 
Serviços de investigações particulares, detetives e 

congêneres. 
2% 

35. 
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, 

jornalismo e relações públicas. 
 

35.01 
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, 

jornalismo e relações públicas. 
2% 

36. Serviços de meteorologia.  

36.01 Serviços de meteorologia. 2% 

37. 
Serviços de artistas, atletas, modelos e 

manequins. 
 

37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 2% 

38. Serviços de museologia.  

38.01 Serviços de museologia. 2% 

39. Serviços de ourivesaria e lapidação.  

39.01 
Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o 

material for fornecido pelo tomador do serviço). 
2% 

40. 
Serviços relativos a obras de arte sob 

encomenda. 
 

40.01 Obras de arte sob encomenda. 2% 

 

LEI N. º 2490/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Autor do Projeto de Lei n.º 66/2021 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina 

Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, alterações das Leis municipais; 

nº 2.342 de 12 de dezembro de 2017, nº 2.440 de 22 de dezembro de 2020 e nº 2.441 de 22 

de dezembro de 2020 e dá outras providências correlatas.” 

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 a Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, 

um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 400.800,00 (quatrocentos mil e 

oitocentos reais), com a suplementação das seguintes dotações das seguintes rubricas: 

FICHA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D.R. VALOR 

703 02.09.01 15.451.8003.1114 4.4.90.52.00 01.000.00 R$ 400.800,00 

soma  R$ 400.800,00 

 

Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo anterior terá como cobertura: 

a) A anulação total e parcial das dotações orçamentárias, na importância de 

R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) das seguintes rubricas: 

 

FICHA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D.R.  VALOR   

1 01.01.01 01.031.7001.1034 4.4.90.51.00 01.000.00 R$      4.000,00 

2 01.01.01 01.031.7001.2001 3.1.90.11.00 01.000.00 R$  120.000,00 
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3 01.01.01 01.031.7001.2001 3.1.90.13.00 01.000.00 R$   55.000,00 

7 01.01.01 01.031.7001.2001 3.3.90.31.00 01.000.00 R$     4.000,00 

10 01.01.01 01.031.7001.2001 3.3.90.36.00 01.000.00 R$   10.000,00 

11 01.01.01 01.031.7001.2001 3.3.90.39.00 01.000.00 R$   60.000,00 

12 01.01.01 01.031.7001.2001 4.4.90.52.00 01.000.00 R$    7.000,00 

soma  R$   260.000,00 

 

b) O excesso de arrecadação do exercício corrente na importância de 

R$ 140.800,00 (cento e quarenta mil e oitocentos reais). 

 

Art. 3º Permanecem inalteradas as demais programações físicas e financeiras dos 

instrumentos de planejamento orçamentário representados pelo Plano Plurianual – PPA e 

pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2021 e seus reflexos na LOA, 

reindexando seus anexos acumuladores dos programas respectivos. 

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

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

DECRETO N.º 3931/2021 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

“Dispõe sobre o processo de atribuição de classes/aulas e de remoção do pessoal docente 

do Quadro do Magistério Público Municipal de Iracemápolis para o ano letivo de 2022 e 

dá outras providências”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita de Iracemápolis, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 31 a 36 da Lei nº 1.468/2004, que dispõe sobre 

o Estatuto do Magistério Público Municipal e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar os princípios da legalidade, impessoalidade, 

transparência e imparcialidade dos atos e procedimentos administrativos, garantindo direito 

e oportunidades iguais a todos os docentes; 

CONSIDERANDO que todas as ações de gestão da rede pública municipal de ensino 

devem ser implementadas com vistas a garantir que a Educação Básica atenda aos princípios 

constitucionais estampados no artigo 206 da Magna Carta, sobretudo no que tange à 

qualidade; e  

CONSIDERANDO a situação inusitada vivenciada no ano letivo de 2021, com as 

necessárias medidas sanitárias adotadas para conter a disseminação e contágio do novo 

Coronavírus, como a quarentena e o isolamento social, e a consequente suspensão das 

atividades presenciais das escolas da rede pública municipal de ensino em todos os níveis e 

modalidades de educação por longo período, 

DECRETA: 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º. O processo de remoção por permuta ou concurso de títulos, e o de atribuição de 

classes/aulas dos professores efetivos do Quadro do Magistério Público Municipal de 

Iracemápolis e aos professores contratados por prazo determinado, obedecerão a Lei nº 

1.468/2004 e as normas complementares estabelecidas neste Decreto. 

Art. 2º. A execução, coordenação, acompanhamento e supervisão do processo de atribuição 

de classes e/ou aulas em todas as fases e etapas, estará sob inteira responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação, assegurando-lhe transparência e legalidade em sua 

execução. 

Parágrafo único. Compete ao Diretor de Escola executar o processo de contagem de pontos 

dos docentes das respectivas unidades escolares, bem como elaborar a lista classificatória. 

Art. 3º. Cada fase do processo de remoção e de atribuição de classes / aulas ocorrerá nas 

datas previstas no seguinte cronograma: 

I - Inscrição para o processo de remoção nas unidades escolares municipais nos dias 03 a 

06/12/2021, horário escolar, com entrega dos títulos; 

II - Entrega pelos Diretores de Escola, das inscrições realizadas nas unidades escolares e da 

contagem de pontos, no dia 07/12/2021; 

III - Revisão da contagem de pontos pela Secretaria Municipal de Educação, até o dia 

08/12/2021; 

IV - Realização da remoção por permuta na Secretaria Municipal de Educação no dia 

09/12/2021; 

V - Realização da remoção geral por concurso de títulos na Coordenadoria Municipal de 

Educação no dia 13/12/2021; 

VI - Publicação da remoção no dia 14/12/2021; 

VII - Atribuição de classes/aulas aos Professores de Ensino Infantil, Professores de Ensino 

Fundamental e Professores de Classe Especial, no dia 02/02/2022, nas Unidades Escolares; 

VIII - Atribuição de aulas aos Professores de Educação Física no dia 02/02 às 09 horas e 

dos Professores de Educação Especial no dia 02/02 às 10h30, na Coordenadoria Municipal 

de Educação; 

IX - Entrega do quadro na Coordenadoria Municipal de Educação, com a situação da 

Unidade Escolar para o ano letivo de 2022 no dia 07/02/2022 até as 14h00. 

SEÇÃO II 



 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 184- ANO IX 
Quinta - Feira, 02 de dezembro 

de 2021 

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

 

PODER EXECUTIVO 
 

9 

 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 4º. Os docentes efetivos em exercício e os afastados e/ou cedidos pelo Programa de 

Parceria Educacional Estado/Municípios (municipalizados), serão inscritos 

automaticamente no processo de atribuição de classes e/ou aulas, devendo proceder às suas 

inscrições para o processo de remoção na respectiva unidade escolar, conforme o Anexo I 

deste Decreto.  

Parágrafo único. O professor que estiver afastado para exercer funções de suporte 

pedagógico ou em licença ou afastamento de qualquer natureza deverá participar do 

processo de atribuição, ficando as suas aulas disponíveis para serem atribuídas em caráter 

de substituição para constituição de jornada, adidos ou candidatos à contratação por prazo 

determinado. 

SEÇÃO III 

DO PROCESSO DE REMOÇÃO 

Art. 5º. O processo de remoção precederá o de atribuição de classes/aulas. 

§1º. Somente poderão participar do processo de remoção servidores em efetivo exercício no 

emprego público. 

§2º. Não será permitido ao professor que se encontra na condição de readaptado, efetuar sua 

inscrição para remoção. 

§ 3º. Após dar-se a inscrição como efetuada, os candidatos não poderão mais desistir do 

pedido de remoção. 

Art. 6º. A remoção por permuta precederá à remoção geral por concurso de títulos e se dará 

pelo comum acordo entre 2 (dois) docentes titulares de emprego público de mesmo campo 

de atuação ou mesma disciplina, e com mesma jornada de trabalho que, apresentando 

conjuntamente os requerimentos, submeterão à apreciação da Secretaria Municipal de 

Educação, que decidirá sobre a conveniência do requerido à bem do serviço público.  

§ 1º. Os requerimentos deverão ser protocolizados na Secretaria Municipal de Educação 

com 3 (três) dias de antecedência à remoção geral por concurso de títulos. 

§ 2º. Os candidatos que se removerem por permuta, ficam impedidos de participar do 

processo de remoção por concurso de títulos. 

Art. 7º. A remoção por concurso de títulos será feita mediante contagem de pontos, levando-

se em consideração os seguintes títulos: 

I - Tempo de serviço público no município de Iracemápolis: 0,002 pontos por dia. 

II - Certificado de aprovação em concurso público de provas e títulos, promovido pela 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis, na sua área de atuação: 1,0 ponto; 

III - Diplomas de Mestre e/ou Doutor correspondente à área de atuação: 5,0 pontos; 

IV - Certificado de conclusão de: 

a) curso de graduação com Licenciatura Plena desde que não seja utilizado para o exercício 

do emprego público: 5,0 pontos; 

b) curso de pós-graduação lato sensu, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) 

horas, na área de educação: 1,0 ponto no primeiro título e demais transformados em horas 

contados como especialização; e 

c) curso de especialização e aperfeiçoamento, com duração mínima de 120 (cento e vinte) 

horas, na área de educação: 0,003 pontos. 

§ 1º. A data base para contagem de tempo de serviço será 30/06/2021. 

§ 2º. Serão aceitos apenas os cursos em nível de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, 

presenciais ou à distância, oferecidos por Instituições de Ensino Superior regularmente 

credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC), inclusive no que tange a modalidade 

ofertada, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 3º. Os Certificados de conclusão de cursos de Pós-Graduação lato sensu, em nível de 

especialização, na modalidade presencial ou à distância, para serem reconhecidos, deverão 

atender ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. 

Art. 8º. As vagas a serem disponibilizadas para remoção por concurso de títulos, 

caracterizam-se como iniciais ou potenciais e se definem nos seguintes termos:  

I - vagas iniciais: são as existentes nas unidades escolares, identificadas para a remoção dos 

docentes, na data base do levantamento de vagas, a serem divulgadas pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

II - vagas potenciais: são as que surgirão durante o evento, em decorrência da efetiva 

atribuição de vagas iniciais e vagas potenciais aos inscritos. 

§ 1º. As vagas potenciais, decorrentes da escolha dos integrantes interessados e inscritos, só 

estarão disponíveis para escolha após o efetivo atendimento de seu titular.  

§ 2º. O inscrito que, chamado pela ordem de classificação, não encontrar, dentre as vagas 

ofertadas no momento, uma que lhe interesse, poderá declinar da oportunidade de escolha, 

voltando para a lista classificatória em último lugar. 

§ 3º. Esgotada a chamada dos inscritos interessados, e havendo remanescentes não atendidos 

e/ou classes e/ou aulas não atribuídas, retomar-se-á a chamada pelo melhor classificado, até 

que todos tenham oportunidade de escolha, ou que estas se esgotem. 

§ 4º. O candidato inscrito e atendido não poderá desistir da sua atribuição em razão de vaga 

potencial que houver sido confirmada posteriormente. 

§ 5º. O não comparecimento do candidato ao processo de remoção, caracterizará desistência 

tácita e permanência no local atual de exercício.  
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Art. 9º. A classificação dos candidatos ao concurso de remoção por títulos observará o 

campo de atuação, a ser divulgada em lista única pela Secretaria Municipal de Educação, de 

acordo com os respectivos pontos obtidos. 

SEÇÃO IV 

DA CLASSIFICAÇÃO PARA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO 

Art. 10. O Diretor de Escola efetuará a classificação dos docentes de sua unidade escolar 

para posterior atribuição de classes/aulas na própria unidade escolar, encaminhando cópia a 

Secretaria Municipal de Educação, observando o campo de atuação e a ordem de preferência 

quanto: 

I - Ao tempo de serviço no magistério público municipal de Iracemápolis e da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo: 0,002 por dia; 

II - Ao tempo de serviço no magistério público municipal de Iracemápolis e da Secretaria 

de Educação do Estado de São Paulo no cargo/emprego público: 0,004 por dia. 

III - Aos títulos, no campo de atuação relativo às aulas e/ou das classes a serem atribuídas, 

aos quais serão conferidos os seguintes pontos: 

a) por participação em cursos oferecidos ou autorizados pela Secretaria Municipal de 

Educação: 0,003 para cada período de 8 horas;  

b) por apresentação do Diploma de conclusão do curso de Licenciatura Plena: 5,0 pontos;  

c) por apresentação do Certificado do curso de pós-graduação lato sensu, com duração 

mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas: 1,0 ponto;  

d) por apresentação do Diploma de Mestrado na área da Educação: 5,0 pontos; e 

e) por apresentação do Diploma de Doutorado na área da Educação: 5,0 pontos. 

§1º. A data base para contagem de tempo de serviço será 30/06/2021, considerando a 

pontuação já contabilizada nas atribuições anteriores. 

§2º. Serão aceitos apenas os cursos em nível de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu, 

presenciais ou à distância, oferecidos por Instituições de Ensino Superior regularmente 

credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC), inclusive no que tange a modalidade 

ofertada, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 3º. Os Certificados de conclusão de cursos de Pós-Graduação lato sensu, em nível de 

especialização, na modalidade presencial ou à distância, para serem reconhecidos, deverão 

atender ao disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. 

§ 4º. Somente serão contabilizados os cursos averbados pelo próprio professor junto à 

secretaria da unidade escolar sede de trabalho nas datas e horários estabelecidos no art. 3º 

deste Decreto, sob pena de não serem considerados na apuração de pontos para o ano letivo 

de 2022, devendo ser correlatos e intrínsecos à área de atuação do professor e de seu 

emprego público efetivo atualmente ocupado, ficando a Secretaria Municipal de Educação 

responsável por análise e validação. 

Art. 11. O professor afastado de seu emprego de origem para o exercício de função 

impertinente ao magistério público municipal e o afastado sem remuneração, não terá 

computado para efeito de classificação no processo de atribuição de classes/aulas, o tempo 

de serviço pelo período que durar o afastamento. 

Art. 12. Havendo empate, os docentes serão classificados segundo a ordem de prioridades 

abaixo descrita: 

a) ao de maior idade; 

b) ao de maior número de filhos. 

 

Art. 13. A classificação dos professores municipalizados precederá às demais, para efeito 

de composição de jornada de trabalho. 

Parágrafo único. A classificação dos candidatos à contratação por prazo determinado, 

observado o campo de atuação da inscrição, dar-se-á unicamente pelas regras do Edital do 

Processo Seletivo e de acordo com a classificação obtida no respectivo processo de seleção. 

SEÇÃO V 

DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS 

 

Art. 14. Compete ao Diretor de Escola ou ao Diretor Municipal de Educação, a depender 

da fase, respeitada a ordem de classificação dos docentes, atribuir as classes e/ou as aulas, 

compatibilizando seus horários e turnos de funcionamento com as respectivas jornadas de 

trabalho docente, observando-se, concomitantemente: 

I - o campo de atuação e a habilitação necessária à regência da classe ou das aulas;  

II - o perfil do docente, considerando os resultados decorrentes do exercício em anos letivos 

anteriores. 

Art. 15. A atribuição de classes e/ou aulas ocorrerá de acordo com seguintes fases: 

I - Fase I na unidade escolar: atribuição de classes/ aulas aos Professores de Ensino Infantil, 

Professores de Ensino Fundamental, Professores de Classe Especial e Professores de 

Educação Física titulares de empregos públicos junto à Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

e/ou cedidos pelo Programa de Parceria Educacional Estado/Municípios (municipalizados); 

II - Fase II na sede da Secretaria Municipal de Educação:  

a) atribuição de classes e/ou aulas aos professores adidos que não constituírem 

sua jornada na unidade escolar na Fase I;  

b) em caso de necessidade da Secretaria Municipal de Educação, atribuição de projetos 

educacionais e/ou aulas de reforço. 

III - Fase III na sede da Secretaria Municipal de Educação: atribuição de carga horária aos 

candidatos classificados no Processo Seletivo, conforme disponibilidade e necessidade da 
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rede pública municipal de ensino.  

§ 1º Durante o processo serão atribuídas, prioritariamente: 

I - as classes e aulas livres de todas as unidades escolares; 

II - as classes e aulas para serem ministradas em caráter de substituição; 

III - os demais projetos educacionais que já tiverem se confirmado até o momento da sessão 

de atribuição inicial. 

§ 2º Concluída a atribuição na Fase I, o Diretor de Escola deve reorganizar a lista de classes 

e aulas disponíveis para viabilizar a realização da atribuição na Fase II. 

§ 3º Após a atribuição devidamente registrada em Ata, não será permitida a desistência das 

classes/aulas atribuídas ou qualquer tipo de alteração, seja qual for o motivo alegado. 

§ 4º O Professor de Educação Física deverá completar a sua jornada de trabalho atendendo 

ao menor número de escolas possível.   

§ 5º Durante a atribuição de aulas de componentes curriculares específicos aos Professores 

de Educação Física será respeitada a indivisibilidade de blocos das disciplinas. 

§ 6º As aulas de reforço escolar e os projetos educacionais não confirmados até o momento 

da sessão de atribuição inicial, serão atribuídos em momento oportuno, a critério da 

Secretaria Municipal de Educação, conforme a necessidade do serviço. 

Art. 16. Findo o processo inicial de atribuição, o docente que não tiver classe e/ou aulas 

atribuídas ou não tiver constituído sua jornada com classe e/ou aulas livres, será declarado 

adido, ficando à disposição da Secretaria Municipal de Educação e se submetendo ao 

processo de atribuição no âmbito deste órgão na fase respectiva, sendo designado para 

substituição ou para o exercício de atividades inerentes ou correlatas às do magistério, 

respeitada a sua habilitação docente. 

I - O docente adido que estiver ministrando aulas em caráter de substituição, terá como 

lotação enquanto perdurar esta condição, a Secretaria Municipal de Educação. 

II - A condição de docente adido só desaparecerá pela assunção de classe ou aulas livres. 

III - Constituirá falta grave, sujeita às penalidades legais, a recusa, por parte do professor 

efetivo adido, em exercer as atividades para as quais for regularmente designado. 

IV - Caso o professor substituído retorno a sua classe/aulas, será garantido ao professor 

adido manter-se, no ano letivo de 2022, no mesmo período que lhe foi atribuído no processo 

inicial de atribuição. 

Art. 17. A atribuição no decorrer do ano letivo dar-se-á na sede da Secretaria Municipal de 

Educação, aos candidatos à admissão por prazo determinado, classificados em regular 

processo seletivo com habilitação específica e, posteriormente, habilitação em disciplinas 

correlatas. 

SEÇÃO VI 

DOS CANDIDATOS À CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO 

Art. 18. O candidato à contratação por prazo determinado deverá comparecer ao processo 

de atribuição munido de fotocópia acompanhada do original ou cópia autenticada dos seus 

documentos pessoais, certificado de conclusão do curso e demais documentos que 

comprovem a sua habilitação para a função concorrida. 

§ 1º. Caso o candidato possua vínculo funcional e exerça atividade de qualquer natureza 

e/ou espécie com órgão da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional 

de entes federados, no dia da sessão também deverá apresentar declaração de acúmulo, 

conforme o Anexo II constante deste Decreto. 

§ 2º. A convocação para sessão de atribuição de classe/aulas aos classificados em processo 

seletivo, não serão nominais, devendo atendê-la todos os candidatos classificados 

interessados convocados. 

§ 3º. O docente classificado em processo seletivo para contratação por prazo determinado 

que tiver assumido classes e/ou aulas em caráter de substituição, deverá permanecer em 

atendimento caso haja prorrogação da licença ou do afastamento, desde que não tenha 

havido interrupção. 

§ 4º. As jornadas de trabalho previstas na legislação municipal vigente, não se aplicam às 

contratações por prazo determinado, que deverão ser atribuídas conforme necessidade e 

interesse da Secretaria Municipal de Educação. 

§ 5º Não serão atribuídas classes e aulas ao candidato à contratação por prazo determinado 

que apresentar impedimento à época de sua convocação, retornando à sua colocação inicial 

na lista classificatória assim que houver cessado o seu impedimento. 

Art. 19. O candidato à contratação por prazo determinado que não comparecer ao processo 

de atribuição e nem se fizer representar por procuração legal, ou ainda que estando presente, 

declinar da classe ou aulas que lhe forem atribuídas, será desconsiderado na sessão e a 

atribuição recairá sobre o próximo classificado, permanecendo com classificação inalterada 

para concorrer às atribuições caso a lista classificatória seja retornada. 

Art. 20. Ao candidato à contratação por prazo determinado que tiver classes ou aulas 

atribuídas após atender à convocação que não se apresentar imediatamente ou na data 

determinada pela Secretaria Municipal de Educação perante o setor de pessoal da Prefeitura 

ou à escola, deixando de cumprir os ritos contratuais para assumir a vaga, não será possível 

estabelecer prazo maior para a formalização da contratação, perdendo o direito à classe ou 

aulas atribuídas, sendo, como consequência de sua desídia e inércia, desclassificado do 

processo seletivo.  

Art. 21. Em caso de retorno ao emprego de docente afastado, o professor substituto 

contratado por prazo determinado poderá ter seu contrato rescindido unilateral e 

antecipadamente em razão do desaparecimento da necessidade temporária e excepcional que 

justificou a contratação, retornando à lista classificatória do processo seletivo na sua 

classificação original. 
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SEÇÃO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

Art. 22. Compete ao Diretor de Escola encaminhar o processo de acumulação remunerada 

de cargos, empregos ou funções públicas para a homologação da Secretaria Municipal de 

Educação, observada a compatibilidade de horários para o cumprimento de todas as horas 

que compõe a jornada de trabalho docente. 

§ 1º. O professor que possuí outro vínculo funcional e exerce atividade de qualquer natureza 

e/ou espécie junto à Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional de 

entes federados, deverá preencher na sessão de atribuição a declaração de acúmulo e indicar 

eventual recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão na sessão de 

atribuição, conforme o Anexo II constante desta Resolução, apresentando posteriormente 

declaração contendo horário de trabalho do cargo/emprego/função que pretende acumular. 

§ 2º. O acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas só será possível quando respeitada 

a compatibilidade de horários prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 

§ 3º. As horas de trabalho pedagógico (HTP), integram a jornada de trabalho, devendo ser 

computados para o cálculo de acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas. 

§ 4º. Caso não haja compatibilidade de horários, o professor que acumula cargos, empregos 

ou funções públicas deverá fazer opção por aquele que lhe seja mais conveniente, sob pena 

de rescisão de seu contrato de trabalho. 

§ 5º. A publicação do ato de autorização de acúmulo competirá ao ente que realizar a 

segunda atribuição. 

Art. 23. O docente que por qualquer motivo não puder comparecer às sessões de remoção 

ou atribuição de classe e/ou aulas em qualquer de suas fases, até mesmo o pertencente a 

qualquer grupo de risco para desenvolvimento da forma grave da Covid-19, poderá fazer-se 

representar por pessoa maior de 18 (dezoito) anos munida de procuração legal devidamente 

assinada, com cópia do documento de identidade do signatário para ser confrontado com a 

assinatura ou com firma reconhecida. 

Parágrafo único. O docente efetivo que não comparecer ao processo de atribuição e nem 

se fizer representar por procuração legal, terá classe e/ou aulas atribuídas compulsoriamente 

pelo Diretor de Escola ou pela Secretaria Municipal de Educação, conforme sua 

classificação e de acordo com seu campo de atuação e perfil pedagógico. 

Art. 24. O candidato que se sentir prejudicado em qualquer fase do processo de remoção e 

de atribuição de classes e/ou aulas, poderá recorrer no prazo de 2 (dois) dias úteis à 

Secretaria Municipal de Educação, recurso este que não terá efeito suspensivo.  

Art. 25. Sempre que durante o ano houver necessidade de remanejamento de classes e aulas 

em razão de supressão das mesmas, será garantida a jornada de trabalho do professor efetivo, 

recaindo possível redução de jornada ou dispensa sobre o contratado por prazo determinado.    

§ 1º. Ocorrendo a situação prevista no caput deste artigo, o professor efetivo poderá ser 

transferido para outra unidade que o comporte.  

§ 2º. Em qualquer hipótese de reorganização da rede municipal de ensino, os interesses dos 

educandos serão observados, minimizando os prejuízos pedagógicos que poderão vir a 

causar e evitando a realocação de grande contingente de docentes. 

Art. 26. Durante as sessões deverão ser observados todos os protocolos sanitários através 

do fornecimento de saneantes para higienização das mãos, tais como: sabão, toalhas de papel 

descartáveis e álcool em gel 70%, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção. 

Art. 27. Os casos não contemplados no presente Decreto serão resolvidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

CUMPRA-SE. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 

ANEXO I 

INSCRIÇÃO PARA REMOÇÃO ANO LETIVO 2022 

 

Nome:__________________________________________________ 

RG:___________________________ CPF:__________________________________ 

Endereço:_______________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________ 

Concurso de Remoção de Professores - Títulos 

I. Tempo de Serviço Público Municipal de Iracemápolis – 0,002 por dia; 

Pontos: __________________________________________ 

II. Certificado de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, providos pela Prefei-

tura Municipal de Iracemápolis – 1,0 ponto; 

Pontos: __________________________________________ 

III. Diplomas mestre e / ou doutores na área – 5,0 pontos; 

Pontos: __________________________________________ 

IV. Certificado de Conclusão de: 

a. Curso de graduação com Licenciatura Plena, desde que não seja utilizada para o exercício 

do cargo – 5,0 pontos; Pontos:_____________ 

b.  

c. Curso de pós-graduação “lato sensu”, com duração mínima de 360h na área da educação – 

1,0 ponto (no 1º título e demais transformados em horas contados como especialização – 

devendo ser mencionados no item “c”); Pontos _____________ 

d.  

e. Curso de especialização e aperfeiçoamento com duração mínima de 120 horas, na área de 

educação – 0,003 pontos. Pontos_______________ 

 

Total da pontuação: _______________________________ 

 

Iracemapolis, de dezembro de 2021. 

 

Professor (A)          Diretor (A) 
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REMOÇÃO PARA O ANO LETIVO 2022 

Eu,______________________________________________________________________

_ funcionário (a) público (a) no cargo de ____________________________________, 

atualmente lotada a Escola ________________________________________________ 

solicito remoção para outra Unidade Escolar por motivo de caráter pessoal. 

1ªOpção ________________________________________________________ 

2ªOpção ________________________________________________________ 

3ªOpção ________________________________________________________ 

Ponto do educador _____________________________ 

Iracemápolis, SP, __________ de ____________________________ de 2021. 

______________________________ 

PROFESSOR (A) 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO E/OU APOSENTADORIA 

Eu, ____________________________________________________, portador(a) do RG nº 

________________, residente e domiciliado(a) à 

_________________________________________, nº____, bairro___________________, 

na cidade de ________________________, detentor(a) do emprego público de 

_________________ OU na qualidade de candidato à admissão por prazo determinado para 

a função de __________________, DECLARO, para os devidos fins e sob os termos da 

Lei, que possuo vínculo funcional e exerço atividade de qualquer natureza e/ou espécie com 

órgão da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional de entes 

federados, de modo que: 

(  ) SOU TITULAR DO CARGO/OCUPANTE DO EMPREGO OU EXERÇO A 

FUNÇÃO DE ________________________, junto ao 

________________________________________(nome do órgão público, autarquia ou 

fundação), com carga horária semanal de ________ horas, recebendo, por isto, vencimento, 

salário ou gratificação ou qualquer verba a título de remuneração. 

(  ) EXERÇO A FUNÇÃO DE ________________________, junto ao 

________________________________________(nome do órgão público, autarquia ou 

fundação), a título honorário e gracioso, sem recebimento de vencimento, salário ou 

gratificação ou qualquer verba a título de remuneração. 

( ) SOU APOSENTADO DE UM ÓRGÃO, AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO PÚBLICA. 

Nesse caso: 

Qual o órgão: ____________________________________________ 

Qual o cargo/emprego ou função que exercia:__________________ 

Qual o órgão previdenciário: (  ) RGPS/INSS (  ) RPPS/outro – qual? 

_____________________________________________ 

Por ser verdade, firmo o presente nos termos da Lei. 

Iracemápolis/SP, ____ de _____________ de 2021. 

 

__________________________________________(assinatura) 

___________________________________________ (Nome legível) 

________________________ (RG) 

 

DECRETO Nº 3932/2021 DE 02 DEZEMBRO DE DE 2021. 

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

Iracemápolis.” 

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 

E – Representantes da Coordenadoria Municipal de Esportes 

Sidnei Aparecido Buck - Titular 

João Cleber da Silva – Suplente  

II – Membros representantes da sociedade civil 

A – Titulares  

Thaíne Mayara de Lima Santos – Casa Lar Nova Vida 

Paulo Giovani Lima – Associação Ágape Missões Urbanas 

Francieli Lima Santos – Creche Lar Constante Ometto 

Ana Paula de Campos Camargo Neves – ARIL 

Rodolfo Henrique Simião – Associação Ágape Missões Urbanas 

B – Suplentes  

Maria Jaqueline Soares – Casa Lar Nova Vida 

Mirene Conceição Pereira – Asssociação Ágape Missões Urbanas 

Rosalita Aparecida Camargo – Creche Lar Constante Ometto 

Valentina Aparecida Marchesin – Creche Lar Constante Ometto 
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Giovana T. da Silva – ARIL 

Art. 2º - A Diretoria Executiva, eleita em 12 de fevereiro de 2021 terá o mandato de 07 de 

março de 2021 a 06 de março de 2023, constituída pelos seguintes membros: 

Presidente: Paulo Giovani de Lima (Sociedade Civil) 

Vice- Presidente: Maria Lucia Grillo Cardoso (Poder Público) 

1ª Secretária: Sabrina Raquel Rosada de Oliveira (Pode Público) 

2ª Secretária: Francieli Lima Santos (Sociedade Civil) 

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 dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

PORTARIA Nº 004/2021, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

“Que institui a Comissão de Remoção, conforme Lei 14/16, em seu Art. 40, inciso IV, 

Capítulo VIII da Remoção. 

VILCEIA SALVINO DA SILVA CORREA, Coordenadora Municipal de Educação, 

Iracemápolis / SP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.  

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Fica instituída a Comissão para análise e julgamento das Inscrições para 

Remoção – Ano Letivo 2022: 

- Vilceia Salvino da Silva Correa – Coordenadora Municipal de Educação; 

- Joseany Jesus dos Santos – Chefe de Divisão e Planejamento de Vagas; 

- Fabiana de Aguiar Inez – Presidente do Conselho Municipal de Educação. 

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

em contrário. 

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

 

VILCEIA SALVINO DA SILVA CORREA 

Diretora Municipal de Educação 

 


