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LEI N. º 2503/2022, DE 22 DE MARÇO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 06/2022 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre os vencimentos dos servidores municipais, cartão alimentação 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. 1.º - Ficam majorados em 18,00% (dezoito por cento) os vencimentos dos servidores 

públicos do Município de Iracemápolis regidos pela Lei Complementar n° 050/2022 de 

25 de janeiro de 2022 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iracemápolis. 

Art. 2.º - Os proventos da inatividade e pensão ficam igualmente alterados nos parâmetros 

estabelecidos no art. 1.º desta Lei. 

Art. 3.º - O Benefício Cartão Alimentação fica majorado em 20,00% (vinte por cento), 

passando de R$575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) para R$690,00 (seiscentos e 

noventa reais) mensal. 

Art. 4º. - As diferenças referentes aos Vencimentos e Cartão Alimentação serão pagas no 

mês de abril, correspondentes as competências do mês de fevereiro e março de 2022. 

Art. 5.º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das 

dotações específicas consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário, 

nos termos do art. 17 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 

de fevereiro do corrente ano. 

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

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

dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI COMPLEMENTAR N.º 052/2022, DE 22 DE MARÇO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 05/2022 - Poder Legislativo Municipal – Mesa 

Diretora da Câmara. 

“Dispõe sobre a Revisão Geral Anual (Art. 37, X da CRFB/88) e o Reajuste do Cartão 

Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Iracemápolis, 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 Complementar: 

LEI COMPLEMENTAR: 

Art. 1º A Título de Revisão Geral Anual de que trata o inciso X do artigo 37 da 

Constituição Federal, os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de 

Iracemápolis, ficam majorados em 18% (Dezoito por cento). 

Parágrafo único. Em consequência das alterações ora realizadas, a Tabela de Referências 

do Anexo IV da Lei Complementar nº. 02, de 18 de outubro de 2013, fica reajustada em 

18% (Dezoito por cento) e passa a vigorar de acordo com o Anexo I desta Lei 

Complementar, preservadas as aquisições em razão do tempo de serviço no município. 

Art. 2º Fica majorado em 20% (Vinte por cento) o benefício do Cartão Alimentação dos 

Servidores Públicos da Câmara Municipal de Iracemápolis, passando de R$ 655,00 

(seiscentos e cinquenta e cinco reais) para R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais) 

mensal. 

Art. 3º O impacto orçamentário e financeiro para a implantação dos benefícios da 

presente Lei, representado pelos dados constantes do demonstrativo que se anexa, 

atendem as disposições contidas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – 

Lei da Responsabilidade Fiscal. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das 

dotações específicas consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário, 

nos termos do art. 17 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus regulares 

efeitos financeiros à 1º de fevereiro de 2022 e, as diferenças dos meses de fevereiro e 

março de 2022 referentes aos Vencimentos e Cartão Alimentação, serão pagas 

integramente no mês de abril de 2022. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

ANEXO I 

  A B C D E F G H I J L 

1 2.356,95 2.427,66 2.500,49 2.575,50 2.652,77 2.732,35 2.814,32 2.898,75 2.985,71 3.075,28 3.167,54 

2 2.726,86 2.808,66 2.892,92 2.979,71 3.069,10 3.161,18 3.256,01 3.353,69 3.454,30 3.557,93 3.664,67 

3 4.159,08 4.283,85 4.412,37 4.544,74 4.681,08 4.821,51 4.966,16 5.115,14 5.268,59 5.426,65 5.589,45 

4 5.320,06 5.479,66 5.644,05 5.813,37 5.987,77 6.167,40 6.352,43 6.543,00 6.739,29 6.941,47 7.149,71 

5 5.739,85 5.912,05 6.089,41 6.272,09 6.460,25 6.654,06 6.853,68 7.059,29 7.271,07 7.489,20 7.713,88 

6 5.858,87 6.034,64 6.215,68 6.402,15 6.594,21 6.792,04 6.995,80 7.205,67 7.421,84 7.644,50 7.873,83 

7 7.523,71 7.749,42 7.981,91 8.221,36 8.468,00 8.722,04 8.983,71 9.253,22 9.530,81 9.816,74 10.111,24 

8 9.140,94 9.415,17 9.697,63 9.988,56 10.288,21 10.596,86 10.914,76 11.242,21 11.579,47 11.926,86 12.284,66 

9 9.183,77 9.459,28 9.743,06 10.035,35 10.336,41 10.646,50 10.965,90 11.294,88 11.633,72 11.982,73 12.342,22 
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RESOLUÇÃO CMDCA Nº 003 DE 16 DE MARÇO DE 2022 

“DISPÕES SOBRE O REGISTRO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL (OSCs) DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DO 

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS/SP.” 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iracemápolis - 

CMDCA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei Municipal nº 973 de 20 de dezembro de 1995, 

no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iracemápolis, em Reunião Ordinária 

realizada no dia 09 de março de 2022:  

Considerando:  

 O Art. 91 da Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990:  

As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o 

registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. 

 

 O Art. 38 e Art. 39 do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Cri-

ança e do Adolescente de Iracemápolis – SP:  

 

Artigo 38 - AS Organizações da Sociedade Civil (OSC) de atendimento às crianças e 

adolescentes que operam e estejam estabelecidas juridicamente no Município de 

Iracemápolis, deverão ser registradas junto ao CMDCA. 

Artigo 39 - Para a obtenção de tal registro a Organização da Sociedade Civil (OSC) deve 

atender aos requisitos da Lei Federal 13019 de 31 de julho de 2014 (MIROSC).  Sendo 

assim, no mês de janeiro de cada ano cabe ao CMDCA solicitar junto à Comissão de 

Seleção a relação das OSCs em conformidade com a MIROSC. 

Resolve: 

Art. 1º - Aprovar os procedimentos para solicitação de registro da Organização da 

Sociedade Civil de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Iracemápolis/SP no 

(CMDCA). 

Art. 2º - As Organizações da Sociedade Civil, já existentes no Município de  Iracemápolis 

e que não possuem registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente deverão, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação desta Resolução, 

solicitar seu registro e inscrever seus programas no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

Parágrafo Único - As Organizações da Sociedade Civil que vierem a instalar-se no 

Município, terão prazo de 30 (trinta) dias, a partir do registro de seus estatutos, para 

solicitar o seu registro junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.  

Art. 3º - A Organização da Sociedade Civil deverá apresentar os seguintes documentos 

para obtenção do registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: 

- Ofício de solicitação de inscrição dirigido ao Presidente do conselho; 

- Cópia da ata da Fundação registrada em cartório; 

- Cópia do estatuto devidamente registrado em cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, na forma da lei, onde deverão constar nas suas finalidades estatutárias, o 

atendimento a criança e ao adolescente; 

- Cópia da ata de eleição e posse dos membros da diretoria, atualizada e registrada em 

cartório; 

- Cópia do CNPJ, comprovando ser pessoa jurídica de direito privado, com sede e 

atividade preponderantes no Estado de São Paulo; 

- Declaração firmada pelo representante legal da organização social, em papel timbrado 

de que a mesma mantém todos os tipos de serviços prestados as pessoas de forma 

permanente sem discriminação de qualquer natureza, bem como cobrança de qualquer 

serviço; 

- Declaração firmada pelo representante legal da organização social, em papel timbrado, 

de que a mesma está em pleno e regular funcionamento há, no mínimo 01 (um) ano, 

cumprindo suas finalidades estatutárias e na qual conste a relação nominal, dados de 

identificação e endereço de todos os membros integrantes dos órgãos superiores da 

administração (Diretoria e Conselheiros);  

- Plano Anual de Atividades para o ano vigente; 

- Declaração de Fé Pública firmada pelo representante legal da organização social, em 

papel timbrado, afirmando a veracidade das informações prestadas na documentação. 

 

Art. 4º - A Organização da Sociedade Civil deverá apresentar os seguintes 

documentos para renovação do registro no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 

- Ofício de solicitação de inscrição dirigido ao Presidente do conselho; 

- Cópia do estatuto atualizado devidamente registrado em cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, na forma da lei, onde deverão constar nas suas finalidades estatutárias, 

o atendimento a criança e ao adolescente; 

 - Cópia da ata de eleição e posse dos membros da diretoria, atualizada e registrada em 

cartório; 

- Cópia do CNPJ, comprovando ser pessoa jurídica de direito privado, com sede e 

atividade preponderantes no Estado de São Paulo; 

- Declaração firmada pelo representante legal da organização social, em papel timbrado 

de que a mesma mantém todos os tipos de serviços prestados as pessoas de forma 

permanente sem discriminação de qualquer natureza, bem como cobrança de qualquer 

serviço; 

- Declaração firmada pelo representante legal da organização social, em papel timbrado, 

de que a mesma está em pleno e regular funcionamento há, no mínimo 01 (um) ano, 

cumprindo suas finalidades estatutárias e na qual conste a relação nominal, dados de 

identificação e endereço de todos os membros integrantes dos órgãos superiores da 

administração (Diretoria e Conselheiros);  

- Relatório das atividades desenvolvidas nos últimos 12 (doze) meses, com dados 

quantitativos e qualitativos (relação dos atendidos) relativos aos atendimentos prestados;  

- Plano Anual de Atividades para o ano vigente; 

- Declaração de Fé Pública firmada pelo representante legal da organização social, em 

papel timbrado, afirmando a veracidade das informações prestadas na documentação. 

Art. 5º - O Certificado de Registro das Organizações da Sociedade Civil terá a validade 
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de 01 (um) ano. 

Art. 6º Os documentos especificados no Art. 3º e Art. 4º desta Resolução são obrigatórios 

e deverão ser protocolados no departamento de Protocolos da Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis até o  último dia útil de Fevereiro de cada ano, impreterivelmente, sob 

pena de terem seus certificados cancelados. 

§ 1º - Havendo quaisquer alterações no Plano Anual de Atividades, a OSC deverá 

comunicar ao CMDCA, de forma oficial, a qualquer momento. 

§ 2º - O Plano Anual de Atividades deverá especificar de forma detalhada todas as ações 

que serão desenvolvidas. 

 

Art. 7º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de posse do 

processo de registro, devidamente instruído, apreciará a solicitação da OSC através da 

Comissão de “Registro, Reavaliação e Análise de Projetos” emitindo, em caso de 

deferimento, o “CERTIFICADO DE REGISTRO”. 

§ 1º - Os Certificados serão emitidos conforme modelo formulado e aprovado pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 8º - Após emitido o Certificado de Registro, o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente deverá comunicar à Autoridade Judiciária e ao Conselho Tutelar 

o registro das OSCs. 

Art. 9º - No caso da solicitação de registro ser inderferida, a OSC poderá, no prazo de 15 

(quinze) dias, a partir da ciência do indeferimento, interpor recurso que será julgado pela 

Plenária no prazo de 30 (trinta dias) a contar do recebimento do mesmo. 

Parágrafo único - O Registro e/ou inscrição poderá ser negado considerando o Art. 91, § 

1º do ECA. 

Art. 10 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

comunicar ao Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar qualquer 

irregularidade envolvendo as OSCs de que tenha conhecimento. 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá 

suspender ou cassar o Registro da OSC, a depender da irregularidade apresentada, 

assegurando-se à mesma o devido processo legal e o amplo direito de defesa. 

Art. 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Iracemápolis, 16 de março de 2022.  

Paulo Giovani Lima 

Presidente 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 004 DE 17 DE MARÇO DE 2022 

 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO 

DO REGISTRO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCs) DE 

ATENDIMENTO À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE 

IRACEMÁPOLIS-SP. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iracemápolis - 

CMDCA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei Municipal nº 973 de 20 de dezembro de 1995, 

no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iracemápolis, em Reunião Ordinária 

realizada no dia 09 de março de 2022:  

Considerando: 

 

 O Art. 91 da Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, em seu § 2º:  

§ 2º - O registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua 

renovação, observado o disposto no § 1 o deste artigo. 

 Os previstos na Resolução nº 003/2022 – CMDCA; 

 A ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-

lescente, do dia 09 de março de 2022, em que deliberou-se pela prorrogação do prazo para 

apresentação dos documentos com a finalidade de renovação do Registro da OSC no 

CMDCA. 

 

Resolve: 

Art. 1º - Prorrogar o prazo para as Organizações da Socidade Civil de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente realizarem o protocolo dos documentos para fins da renovação 

do registro no CMDCA até o dia 23 (vinte e três) de março de 2022.  

Art. 2º - A solicitação de renovação de registro das OSCs, deverá ser feita através de 

requerimento, dirigido ao Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente.  

Art. 3º - A documentação para renovação do registro deverá ser protocolada 

Departamento de Protocolos da Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

§ 1º - A solicitação de renovação de registro deverá seguir o disposto na Resolução Nº 

003/2022 – CMDCA. 

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Iracemápolis, 17 de março de 2022.  

Paulo Giovani Lima 

Presidente 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. VANESSA MARTINS 

MARCELINO PRINCE para assumir o contrato temporário no cargo de PROFESSOR I 

– ENSINO FUNDAMENTAL referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2021. Favor 

comparecer ao departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 22 de Março de 2022. 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ROSIMEIRE APARECIDA DE 

SOUZA GALLO para assumir o contrato temporário no cargo de PROFESSOR I – 

ENSINO FUNDAMENTAL referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2021. Favor 

comparecer ao departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 22 de Março de 2022. 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. LILIAN SALVARANI 

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

FUNDAMENTAL referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2021. Favor comparecer ao  

departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 22 de Março de 2022. 
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Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ELISA PEDROSO para assumir 

o contrato temporário no cargo de PROFESSOR I – ENSINO FUNDAMENTAL 

referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2021. Favor comparecer ao departamento de 

recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 22 de Março de 2022. 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ELOISA ELVIRA MANFREDINI 

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

referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2021. Favor comparecer ao departamento de 

recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 22 de Março de 2022. 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. JOSSINEIA VALIM TESTA para 

assumir o contrato temporário no cargo de SERVENTE referente ao PROCESSO 

SELETIVO 01/2021. Favor comparecer ao departamento de recursos humanos em 03 

dias.  

Iracemápolis, 22 de Março de 2022. 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

 


