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LEI N. º 2504/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 10/2022 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Especial, e alterações das Leis municipais; nº 2.497 

de 21 de dezembro de 2021, nº 2.498 de 21 de dezembro de 2021 e nº 2.500 de 21 de 

dezembro de 2021 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 - Fica alterado o Plano Plurianual – PPA referente ao quadriênio 2022/2025, em 

seus respectivos anexos com a alteração na atividade 2090 – MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO CANIL do programa 8007 - MEIO AMBIENTE, para o exercício de 

2022. 

Art. 2.º - Fica alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2022 

em seus respectivos anexos, com a alteração da Atividade 2090 – MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO CANIL, do programa 8007 - MEIO AMBIENTE. 

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

Municipal, um Crédito Adicional Especial na importância de R$ 125.000,00 (cento e 

vinte e cinco mil reais), com a criação das seguintes dotações no orçamento vigente: 

Órgão 02 Poder Executivo 

Unidade 05 Secret. Desenv. Econ Meio Amb. e Agricultura 

Sub. 

Unidade 

01 Gab. Sec Desenv. Econ Meio Amb. e Agricultura 

Função 10 Saúde 

Sub. 

Função 

541 Preservação e Conservação Ambiental 

Programa 8007 Meio Ambiente 

Projeto 2090 Manutenção Das Atividades Do Canil 

Categoria 

Econ. 

4 Despesas De Capital 

Natureza da 

Despesa 

4 Investimentos 

Modalidade 

de 

Aplicação 

90 Aplicações Diretas 

Elemento 52 Equipamentos e Material Permanente 

 

Importância R$ 125.000,00 

 

FONTE DE RECURSOS – D.R. VALOR R$ 

01 – RECURSOS PROPRIOS 25.000,00 

02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-

VINCULADOS 

100.000,00 

Soma 125.000,00 

 

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

I - Recebimento de recursos através da Secretaria de Saúde do Estado – Governo do 

Estado de São Paulo com a liberação de Credito por Transferência Direta no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), apropriada na rubrica de receitas orçamentárias rubrica nº 

2.4.2.2.50.01.01.00.00, fonte de Recursos 02, código de aplicação 300.0064; e 

II - Anulação parcial da dotação orçamentária ficha nº 294 – 

02.03.02.99.999.9999.9999.9.9.99.99.00 do orçamento vigente no valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), fonte de Recursos 01, código de aplicação 110.0000. 

Art. 5.º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria 

da Prefeitura Municipal, um Crédito Adicional Suplementar na importância de 

R$ 13.973.600,00 (treze milhões, novecentos e setenta e três mil e seiscentos reais) nas 

seguintes dotações do orçamento vigente: 

FICHA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D.R. 
  

VALOR   

130 02.02.01 04.122.7005.2083 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$            50.000,00  

558 02.06.04 15.451.8001.2168 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$       1.800.000,00  

584 02.06.05 17.541.8002.2088 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$          560.000,00  

596 02.06.05 18.122.8002.2089 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$       2.300.000,00  

601 02.06.05 18.122.8002.2089 4.4.90.52.00 01.000.0000  R$          126.000,00  

635 02.07.02 27.812.3001.2096 3.3.90.30.00 01.000.0000  R$            50.000,00  

638 02.07.02 27.812.3001.2096 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$            50.000,00  

660 02.07.03 13.392.3002.2097 3.3.90.30.00 01.000.0000  R$            50.000,00  

665 02.07.03 13.392.3002.2097 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$            50.000,00  

731 02.08.01 08.122.4001.2035 3.3.90.39.00 05.000.0000  R$            28.000,00  

1501 02.08.01 08.244.4001.2042 3.3.90.36.00 05.000.0000  R$            20.400,00  

994 02.09.02 12.361.2002.1003 4.4.90.51.00 01.000.0000  R$          460.000,00  
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1005 02.09.02 12.361.2002.2017 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$          200.000,00  

1006 02.09.02 12.361.2002.2017 3.3.90.40.00 01.000.0000  R$          514.000,00  

1041 02.09.03 12.365.2003.2019 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$          360.000,00  

1043 02.09.03 12.365.2003.2019 3.3.90.40.00 01.000.0000  R$          350.000,00  

1233 02.09.12 12.306.2006.2027 3.3.90.30.00 02.000.0000  R$          100.000,00  

1236 02.09.12 12.306.2006.2028 3.3.90.30.00 02.000.0000  R$          100.000,00  

1239 02.09.13 12.364.2007.2029 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$       1.160.000,00  

1247 02.10.01 10.301.1001.2104 3.3.90.39.00 01.000.0000  R$          270.000,00  

1359 02.10.02 10.302.1003.2124 3.3.90.30.00 05.000.0000  R$            50.000,00  

1364 02.10.02 10.302.1003.2124 3.3.90.39.00 05.000.0000  R$            17.000,00  

1366 02.10.02 10.302.1003.2124 4.4.90.52.00 01.000.0000  R$            78.200,00  

1369 02.10.02 10.302.1003.2124 4.4.90.52.00 08.000.0000  R$          180.000,00  

1452 02.10.06 10.303.1006.2101 3.3.90.32.00 05.000.0000  R$            50.000,00  

1500 02.10.02 10.302.1003.2011 3.3.71.70.00 05.000.0000  R$       5.000.000,00  

    
TOTAL  R$     13.973.600,00  

 

Art. 6.º - O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo anterior terá como cobertura:  

a) A anulação parcial das dotações orçamentárias na importância total de R$ 5.550.000,00 

(cinco milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), das seguintes rubricas: 

FICHA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D.R.   VALOR   

288 02.03.01 28.843.1902.0002 4.6.90.71.00 
01.000.0000 

 

R$          300.000,00  

292 02.03.02 09.272.1901.2200 3.1.90.01.00 
01.000.0000 

 

R$          100.000,00  

294 02.03.02 99.999.9999.9999 9.9.99.99.00 
01.000.0000 

 

R$          100.000,00  

652 02.07.02 
27.812.3001.2174 3.3.90.39.00 01.000.0000 

 

R$            50.000,00  

1323 02.10.02 10.302.1003.2011 3.3.71.70.00 01.000.0000 
 

R$       5.000.000,00  

    

TOTAL 
 

R$       5.550.000,00  

b) A importância de R$ 8.423.600,00 (oito milhões, quatrocentos e vinte e três mil e 

seiscentos reais) como excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício. 

 

Art. 7.º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria da 

Prefeitura Municipal, um Crédito Adicional Suplementar na importância de 

R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) nas seguintes rubricas: 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D.R.   VALOR   

02.06.05 17.541.8002.2088 3.3.90.30.00 07.100.0033  R$       1.000.000,00  

02.06.05 17.541.8002.2088 3.3.90.39.00 07.100.0033  R$         500.000,00  

02.06.05 17.541.8002.2088 4.4.90.51.00 07.100.0033  R$       6.000.000,00  

02.06.05 17.541.8002.2088 4.4.90.52.00 07.100.0033  R$         500.000,00  

   

Soma  R$       8.000.000,00  

 

Art. 8.º - O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo anterior terá como cobertura 

o recebimento da Operação de Crédito celebrado com a DESENVOLVE SP - AGÊNCIA 

DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, autorizado pela Lei municipal nº 2496 

de 14 de dezembro de 2021. 

Art. 9.º - 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 2022 e seus reflexos na LOA, 

reindexando seus anexos acumuladores dos programas respectivos. 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI COMPLEMENTAR N.º 054/2022, DE 31 DE MAIO DE 2022. 

 

Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 07/2022 - Poder Executivo Municipal – 

Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini. 

Dispõe sobre a criação de vagas e de Cargos Públicos Permanentes e dá outras 

providências. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

usando de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica 

do Município. 

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

a seguinte Lei: 

Art. 1.º - Ficam criados, no Quadro de Cargos Públicos Permanentes, da Prefeitura do 

Município de Iracemápolis, acrescidas às vagas já existentes, e constantes do Anexo I da 
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Lei Complementar Municipal n.º 50/2022, de 24 de janeiro de 2022, na seguinte forma: 

Vagas 

Criadas Emprego Público Permanente 

Carga 

Horária  Referência Numérica 

1 Técnico em Informática 40 26 

2 Pedreiro 40 15 

15 Auxiliar de Serviços Gerais 40 13 

1 Técnico Químico  40 29 

2 

Encanador Rede de Água e 

Esgoto 40 21 

10 Auxiliar de Educação 40 14 

4 Professora de Artes 30 30 

4 Professor do Ensino Infantil 24 25 

4 Assistente Social 30 29 

3 Auxiliar de Saúde Bucal 40 17 

4 Auxiliar de Farmácia 40 14 

2 Dentista I 40 52A1 

1 Procurador 30 49 

1 Engenheiro Civil 30 40 

3 Motorista I 40 15 

1 Veterinário 30 37 

 

Art. 2.º - Ficam alteradas as referências dos Cargos Públicos Permanente dos seguintes 

cargos: 

Cargo 

Público 

Carga 

Horária 

Referência 

Numérica 

Requisitos Mínimos 

Fiscal de 

Obras 40h 28A 

Curso de Nível Técnico 

+   

Habilitação para dirigir, (no mínimo na 

categoria B)  

Fiscal de 

Postura 40h 28A 

Curso de Nível Técnico  

+ 

e Habilitação para dirigir, (no mínimo 

na categoria B)  

 

Art. 3.º - Ficam criados no Quadro de Cargos Públicos Permanentes da Prefeitura 

Municipal, acrescendo no Anexo I da Lei Complementar Municipal n.º 50/2022, de 24 de 

janeiro de 2022: 

Vagas 

Criadas 

Cargos Público 

Permanente Carga Horária Referência Numérica 

2 

Motorista de 

Veículos Pesados 40 16A 

5 

Op. De 

Infraestrutura de 

Saneamento 40 21A 

2 

Professor de 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 30 30A 

4 Psicólogo Escolar 30 33A 

12 

Técnico de 

Enfermagem 40 21A 

2 

Técnico de 

Nutrição 30 23A 

2 

Agente de 

Vigilância Sanitária 40 16A 

30 

Auxiliar 

Administrativo 40 20A 

2 Fiscal Ambiental 40 28A 

1 Controle Interno 40 33A 

2 Farmacêutico I 40 39A 

 

Art. 4.º - Ficam Extintos em vacância os Públicos Permanentes, da Prefeitura do 

Munícipio de Iracemápolis, os seguintes cargos: 

Cargo Público Carga Horária Referência Numérica 

Farmacêutico 20h 20 32 

Farmacêutico 40h 40 50 

Oficial I - 40h 40 24 

 

Art. 5.º - Os Cargos Públicos Permanentes criados pelo artigo 3.º desta Lei terão as 

seguintes atribuições: 

Cargo Público Atribuições Requisitos 

Mínimos  

Motorista 

Veículos 

Pesados 

Conduzir automóveis, caminhões, tratores e 

outros veículos destinados ao transporte a 

atividade principal ou de apoio à execução dos 

serviços solicitados; Zelar e manter os veículos 

em perfeitas condições de funcionamento e 

Curso de nível 

médio completo 

com CNH C 
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promover a limpeza dos mesmos; - Identificar, 

relatar e elaborar solicitações quanto à 

necessidade de reparos emergenciais e 

preventivos, abastecimentos, troca de fluídos, 

pneus e demais periféricos dos veículos; 

elabora documentos relacionados à atividade; 

Quando fizer uso de veículos da frota, observar 

o nível de combustível, óleo e água; 

Comunicar ao responsável da frota qualquer 

defeito verificado; Preencher o relatório diário 

do veículo; Quando os equipamentos forem 

alugados, realizar o monitoramento e controle 

do horímetro com relatório separado; Executar 

outras atividades correlatas que lhe forem 

determinadas pelo seu superior hierárquico. 

Op. De 

Infraestrutura de 

Saneamento 

Operar, controlar e supervisionar os sistemas 

de tratamento de água e de esgotamento 

sanitário; Executar controle de vazão e 

dosagem de produtos químicos; Realizar 

análises físico-químicas; Executar coleta de 

amostras para análises; Executar preparação de 

cargas de produtos químicos; Zelar pela 

conservação, limpeza e guarda dos 

equipamentos e materiais; Manter a ordem e 

limpeza nos locais de trabalho; Realizar o 

controle operacional e lavagem de filtros; 

Promover troca, carga, descarga e recebimento 

de produtos; Controlar níveis de reservatórios 

e de distribuição; Adotar medidas para 

divulgação em casos de problemas no sistema 

de tratamento de água e/ou esgotamento 

sanitário; Compor brigada de combate a 

vazamento de gás cloro; Realizar tarefas 

administrativas; Instalar e operar 

equipamentos de medições no sistema de 

abastecimento de água; Levantar dados e 

manter arquivos para identificar problemas de 

pressão e vazão no sistema de abastecimento 

de água; Executar limpezas, interligações, 

remanejamentos e reforços nas redes de 

distribuição de água; Executar procedimentos 

para detecção de vazamentos de água; 

Executar programa de controle de perdas de 

água; Manter os equipamentos e aparelhos de 

medições em condições de uso; Utilizar-se de 

programas e equipamentos necessários ao 

Curso de Nível 

Técnico em 

Química.  

desenvolvimento de suas atribuições; 

Conduzir veículos; Executar outras tarefas 

correlatas. Analisar, fiscalizar e reportar todas 

as irregularidades detectadas nos medidores de 

vazão, instalações e ligações; Efetuar e 

inspecionar leitura de medidores de vazão; 

Solicitar instalação ou substituição de 

medidores de vazão com suspeita de avarias; 

Analisar e investigar registros de consumo de 

água; Inspecionar instalações sanitárias e 

hidráulicas; Entregar notificações; Pesquisar e 

fazer levantamento estatístico de instalações 

para inscrição, atualização cadastral e controle 

de consumo; Preencher documentos cadastrais 

e revisar inconsistências; Executar tarefas de 

âmbito administrativo; Utilizar-se de 

programas e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento de suas atribuições; 

Conduzir veículos; Executar outras tarefas 

correlatas. 

Professor de 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

Identificar, elaborar, produzir e organizar 

serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público-

alvo da Educação Especial. Elaborar e 

executar plano de Atendimento Educacional 

Especializado-AEE, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade, em 

articulação com os demais professores do 

ensino regular, com a participação das famílias 

e em interface com os demais serviços setoriais 

da saúde, da assistência social, entre outros 

necessários ao atendimento, como a equipe 

multidisciplinar. Organizar o tipo e o número 

de atendimentos aos educandos na sala de 

recursos multifuncionais. Acompanhar a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula 

comum do ensino regular, bem como em 

outros ambientes da escola. Estabelecer 

parcerias com as áreas intersetoriais na 

elaboração de estratégias e na disponibilização 

de recursos de acessibilidade. Orientar 

professores e famílias sobre os recursos 

pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo 

Curso de nível 

superior 

completo 

específico na 

área. 
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educando. Ensinar e usar a tecnologia assistiva 

de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

educandos, promovendo autonomia e 

participação.  Estabelecer articulação com os 

professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos 

educandos nas atividades escolares. 

Psicólogo 

Escolar 

Ajudar o educador a refletir sobre sua história 

de vida, sua identidade 

ocupacional/profissional para melhor 

compreender a infância de seus educandos e 

ressignificar a sua prática pedagógica; Auxiliar 

o educador no convívio das relações grupais, 

nas relações de equipe, na relação família-

escola, na resolução de problemas e na 

mediação de conflitos; Intervir com ações 

preventivas (Estudo de Casos, trabalho 

colaborativo, formação de uma rede de apoio, 

formação em HTPC- Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo) para atender as 

necessidades e especificidades dos educandos, 

possibilitando a construção de um trabalho 

integral evitando a segregação e os excessos de 

encaminhamentos individualizados para 

tratamento clínico; Realizar a seleção de 

estratégias de manejo de comportamentos em 

sala de aula, o apoio ao professor no trabalho 

com a heterogeneidade presentes nas unidades 

escolares, o desenvolvimento de técnicas 

inclusivas para educandos, público-alvo da 

Educação Especial, bem como os Distúrbios 

de Aprendizagem, Dificuldades de 

Aprendizagem e Transtornos Mentais, os 

programas de desenvolvimento de habilidades 

sociais e outras questões relevantes no dia a dia 

da sala de aula, nas quais os fatores 

psicológicos tenham papel preponderante. 

Curso de nível 

superior 

completo 

específico com 

experiencia na 

área ocupacional  

Técnico de 

Enfermagem 

Assistir ao Enfermeiro no planejamento, 

programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de Enfermagem; na 

prestação de cuidados diretos de Enfermagem 

a pacientes em estado grave; na prevenção e 

controle das doenças transmissíveis em geral 

em programas de vigilância epidemiológica; 

na prevenção e controle sistemático da 

infecção hospitalar; na prevenção e controle 

sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de 

saúde; executar atividades de assistência de 

Enfermagem, excetuadas as privativas do 

Enfermeiro; integrar a equipe de saúde. 

 

Curso de nível 

técnico em 

enfermagem. 

Técnico de 

Nutrição 

Desenvolver atividades de nível médio, 

relacionadas à vigilância em saúde e vigilância 

ambiental, sob supervisão. Realizar análises 

técnicas, coletas de amostras, elaborar 

relatórios e procedimentos administrativos. 

Participar de programas de saúde coletiva e de 

educação em saúde.  

Elaborar laudos e relatórios das ações 

realizadas, bem como alimentar os sistemas de 

informações. 

Desenvolver ações de orientação/educação e 

prevenção na área de vigilância sanitária e a 

emissão de pareceres técnicos relativos a 

inspeções desenvolvidas.  

Fiscalizar estabelecimentos de manipulação e 

comercialização de gêneros alimentícios 

inspecionando a qualidade, as condições de 

higiene das instalações, dos equipamentos e 

das pessoas que manipulam os alimentos e o 

estado de conservação e as condições de 

armazenamento dos produtos oferecidos ao 

consumo, sob supervisão.  

Realizar/acompanhar fiscalizações sanitárias 

de estabelecimentos de interesse à saúde.  

Realizar apreensão, interdição ou incineração 

Curso de nível 

técnico em 

nutrição  
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de mercadorias, no cumprimento de 

determinação superior ou nos casos em que a 

lei assim determinar; 

Proceder à elaboração de cardápios e o 

controle da confecção dos mesmos, 

estabelecendo tipos de dietas adequados para 

um grupo de indivíduos ou individualmente, 

para pacientes sob supervisão do nutricionista.  

Requisitar, conferir e controlar estoque de 

gêneros alimentícios e materiais de unidades 

de saúde. Colaborar com o nutricionista nos 

balanços alimentares ou metabólicos.  

Preparar a identificação de dietas. Controlar e 

preparar as bandejas com alimentação dos 

pacientes nas unidades de saúde. Respeitar e 

cumprir o Código de Ética Profissional dos 

Técnicos em Nutrição e Dietética, Resolução 

CFN nº 333/2004 (e posteriores).  

Em especial na manutenção do sigilo sobre 

fatos e informações de que tenha 

conhecimento no exercício de sua atividade 

profissional e exigir o mesmo comportamento 

do pessoal sob sua supervisão, exceto nos 

casos previstos na legislação e naqueles em 

que o silêncio implique prejuízo, ou ponha em 

risco a saúde do indivíduo ou da coletividade.  

Participar da racionalização, otimização, 

aperfeiçoamento e qualidade dos trabalhos 

executados na área. Executar outras 

atribuições que caracterizem a melhoria do 

serviço público de saúde Municipal. Integrar-

se à equipe de saúde. 

Apresentar, quando necessário, boletins 

diários de suas atividades;  

Apresentar relatórios periódicos. 

 

Agente de 

Vigilância 

Sanitária 

Realizar fiscalização sanitária em 

estabelecimentos de serviços de saúde e de 

interesse à saúde, e em estabelecimentos 

relacionados a produtos (alimentos, 

medicamentos, produtos para saúde, 

cosméticos e saneantes), avaliando e/ou 

intervindo visando minimizar os riscos 

sanitários e de proteção à saúde do trabalhador, 

sob supervisão. 

Participar de programas de saúde coletiva e de 

educação em saúde.  

Promover ações fiscalizadoras, normativas e 

educativas capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo: O controle de bens de consumo 

que, direta ou indiretamente, se relacionem 

com a saúde, compreendidas todas as etapas e 

processos, da produção ao consumo; O 

controle da prestação de serviços que se 

relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. Participação, no âmbito de competência 

do Sistema Único de Saúde (SUS), da 

normatização, fiscalização e controle das 

condições de produção, extração, 

armazenamento, transporte, distribuição e 

manuseio de substâncias, de produtos, de 

máquinas e de equipamentos que apresentam 

riscos à saúde do trabalhador;  

Realizar inspeções e/ou acompanhamento de 

inspeções bem como visitas nas áreas de 

Vigilâncias em saúde; 

Normatizar complementarmente as ações e 

serviços públicos de saúde no seu âmbito de 

atuação;  

Elaborar laudos e relatórios das ações 

realizadas, bem como alimentar os sistemas de 

informações; 

Desenvolver ações de orientação e prevenção 

na área de vigilância sanitária e emissão de 

Curso de nível 

médio completo 
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pareceres técnicos e relatórios de inspeções, 

relativas a inspeções desenvolvidas;  

Determinar a correção de irregularidades nas 

áreas de vigilância sanitária e adoção de 

providências saneadoras ou repressivas para o 

resguardo da saúde coletiva;  

Apreensão, interdição ou incineração de 

mercadorias, no cumprimento de determinação 

superior ou nos casos em que a lei assim 

determinar;  

Coleta de amostras para análise fiscal e de 

controle, interdição de mercadorias e ou 

estabelecimentos cujas condições não estejam 

satisfatórias com as normas e padrões exigidos 

e determinação da distribuição ou incineração 

de mercadorias apreendidas, lavratura de 

termo competente e outras tarefas similares;  

Apresentar, quando necessário, boletins 

diários de suas atividades;  

Apresentar relatórios periódicos 

Auxiliar 

Administrativo 

Recepcionar documentos, conferindo-os e 

encaminhar para as providências necessárias, 

assegurando o cumprimento das normas e 

regras internas; Registrar e protocolar em 

sistemas, dados e informações, organizando-os 

de forma lógica, seguindo padrões e instruções 

vigentes; Efetuar agendamento e convocação 

para assumir cargo público, participação de 

eventos e reuniões,  orientando os convocados 

quanto aos procedimentos; Acompanhar e dar 

suporte administrativo aos departamentos e 

comissões, providenciando convocatórias, 

assessorando reuniões, elaborando atas, 

memorandos e outros documentos de 

comunicação e deliberações; Auxiliar a 

elaboração de relatórios, planilhas, 

planejamentos e programações institucionais; 

Auxiliar os processos inerentes à gestão de 

pessoas; Atender o público, orientando quanto 

aos procedimentos, normas, resoluções, 

registros profissionais e legislações pertinentes 

de interesse público; Registrar ocorrências em 

Ensino Médio 

Completo 

sistemas ou planilhas e providenciar as ações 

necessárias para resolução de problemas, 

monitorando pendencias e providências, 

seguindo as normas e procedimentos internos; 

Auxiliar a realização e apresentações de 

eventos, como cursos, palestras, workshops, 

oficinas e outras atividades institucionais 

voltadas ao público interno e externo; Auxiliar 

os departamentos e unidades quanto aos 

procedimentos, regras e normas pertinentes às 

responsabilidades do setor; Elaborar 

memorandos, atas, minutas e ofícios, 

relacionados às atribuições e responsabilidades 

de seu setor; Elaborar instrumentos de 

comunicação institucional, como ofícios, 

memorandos, minutas, atas, súmulas conforme 

necessidade da Administração; Auxiliar em 

lançamentos nos sistemas do seu setor; Prestar 

auxilio em atendimento telefônico; Preencher 

e arquivar documentos inerentes ao prontuário 

de servidores e ou munícipes conforme 

necessidade do seu setor; Executar outras 

tarefas solicitadas pela chefia imediata, 

compatíveis com a função. 

 

Fiscal 

Ambiental 

Fiscalizar o planejamento, execução e controle 

das atividades ambientais; Fazer cumprir a 

legislação de preservação e defesa do meio 

ambiente e cooperar na fiscalização dos 

serviços públicos, patrimônio municipal e 

aplicação da legislação pertinente; Executar 

trabalhos de fiscalização no campo da 

preservação do meio ambiente, fazendo 

cumprir a legislação ambiental; Promover a 

execução de visitas de fiscalização ambiental;  

Efetuar vistorias permanentes ou periódicas 

com a finalidade de garantir a preservação e 

defesa do meio ambiente, notificando e 

aplicando penalidades previstas em lei ou 

regulamento; Fiscalizar, advertir, lavrar 

notificações, instaurar processos 

administrativos, aplicar penalidades, 

embargar, e tomar todas as medidas 

necessárias para interromper o fato gerador de 

danos ambientais e a qualidade de vida da 

Curso de nível 

técnico na área. 
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população; Fiscalizar os prestadores de 

serviços, os demais agentes econômicos, o 

poder público e a população em geral no que 

diz respeito às alterações ambientais, conforme 

seja o caso, decorrentes de seus atos; Exercer 

ação fiscalizadora externa, observando as 

normas de proteção ambiental contidas em leis 

ou em regulamentos específicos; Organizar 

coletâneas de pareceres, decisões e 

documentos concernentes à interpretação da 

legislação com relação ao meio ambiente; 

Examinar, selecionar e preparar elementos 

necessários à execução da fiscalização externa; 

Executar e participar de atividade de Educação 

Ambiental; Inspecionar o trânsito de madeira, 

caibro, lenha, carvão, areia e qualquer outro 

produto extrativo, examinando-as a luz das leis 

e regulamentos que defendem o patrimônio 

ambiental, para verificar a origem dos mesmos 

e apreendê-los, quando encontrados em 

situação irregular; Zelar pela conservação de 

rios, flora e fauna de lagoas, manguezais, 

brejos e várzeas da área territorial do 

município, controlando as ações desenvolvidas 

e verificando as práticas usadas, para 

comprovar o cumprimento das instruções 

técnicas de proteção ambiental; Participar de 

sindicâncias especiais para instauração de 

processos ou apuração de denúncias e 

reclamações, quando nomeado pelo Chefe do 

Executivo; Realizar plantões fiscais e emitir 

relatórios sobre os resultados das fiscalizações 

efetuadas; Requisitar sempre que entender 

necessários, os documentos pertinentes às 

atividades de controle, regulação e fiscalização 

ambiental; Emitir notificações e aplicar autos 

de infração por atos ou agressões ao meio 

ambiente urbano, rural e florestal;  Contatar, 

quando necessário, órgãos públicos, 

comunicando emergências e solicitando 

socorro; Articular-se com fiscais de outras 

áreas, bem como com as forças de 

policiamento, sempre que necessário; Redigir 

memorandos, ofícios, relatórios e demais 

documentos relativos aos serviços de 

fiscalização executados; Executar outras 

tarefas referentes ao cargo; Não havendo 

motorista disponível no momento, em caráter 

excepcional, e devidamente habilitado, dirigir 

veículos do município para o estrito 

cumprimento das atribuições do cargo; 

executar outras atividades afins; Executar 

outras tarefas solicitadas pela chefia imediata, 

compatíveis com a função. 

 

Controle Interno Coordenar as atividades relacionadas com o 

sistema de controle interno do município, 

promover a sua integração operacional e 

expedir atos normativos sobre procedimentos 

de controle; Exercer o controle, através dos 

diversos níveis de chefia dos diversos sistemas 

administrativos, com o objetivo de fazer 

cumprir os programas, objetivos e metas 

espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos e a 

observância à legislação e ás normas que 

orientam a atividade especifica dos órgãos de 

cada sistema; Exercer o controle sobre o uso e 

a guarda de bens pertencentes ao município, 

colocados à disposição de qualquer pessoa 

física ou pessoa jurídica que os utilize; Avaliar, 

sob o aspecto da legalidade, a execução dos 

contratos, convênios e instrumentos 

congêneres, afetos ao respectivo sistema 

administrativo, em que o município seja parte; 

Assessorar a administração nos aspectos 

relacionados com os controles internos e 

externos e quanto à legalidade dos atos de 

gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os 

mesmos; Interpretar e pronunciar-se em caráter 

normativo sobre a legislação concernente à 

execução orçamentária, financeira e 

patrimonial; Avaliar o cumprimento das metas 

propostas nos programas, projetos, atividades 

e ações estabelecidas no Plano Plurianual, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos 

Orçamentos do município; Exercer o 

acompanhamento sobre a observância dos 

limites constitucionais de aplicação em gastos 

com a manutenção e o desenvolvimento do 

ensino e com despesas na área de saúde; 

Estabelecer mecanismos voltados a comprovar 

Superior 

Completo com 

experiência 

comprovada de 1 

ano na área 

administrativa. 
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a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão 

e avaliar os resultados, quanto à eficácia, 

eficiência e economicidade na gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nas 

entidades da administração pública municipal 

direita e indireta; Verificar a observância dos 

limites e condições para a realização de 

operações de crédito e sobre a inscrição de 

compromissos em Restos a Pagar; Efetuar o 

acompanhamento sobre as medidas adotadas 

para o retorno da despesa total com pessoal aos 

limites legais, nos termos dos art. 22 e 23, da 

Lei Complementar nº 101/00; Efetuar o 

acompanhamento sobre as providências 

tomadas para a recondução dos montantes das 

dividas consolidada e mobiliária aos 

respectivos limites, conforme o disposto no art. 

31, da Lei Complementar nº 101/00; Aferir a 

destinação dos recursos obtidos com alienação 

de ativos tendo em vista as restrições 

constitucionais e as da Lei Complementar nº 

101/00; Exercer o acompanhamento sobre a 

divulgação dos instrumentos de transparência 

da gestão fiscal nos termos da Lei 

Complementar n° 101/00, em especial quanto 

ao Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária ao Relatório de Gestão Fiscal, 

aferindo a consistência das informações 

constantes de tais documentos; Participar do 

processo de planejamento e acompanhar a 

elaboração do Plano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do 

Município; Manter registros sobre a 

composição e atuação das comissões de 

licitações; Manifestar-se, quando solicitado 

pela administração, acerca de regularidade e 

legalidade de processos licitatórios, sua 

dispensa ou inexigibilidade e sobre o 

cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos 

e outros instrumentos congêneres; Propor a 

melhoria ou implantação de sistemas de 

processamento eletrônico de dados em todas as 

atividades da administração pública municipal, 

com o objetivo de aprimorar 

os controles internos, agilizar as rotinas e 

melhorar o nível das informações; Instituir e 

manter sistema de informações para o 

exercício das atividades do sistema 

de controle interno do município; Alertar 

formalmente a autoridade administrativa 

competente para que instaure imediatamente, 

as ações destinas a apurar os atos ou fatos 

inquinados de ilegais, ilegítimos ou 

antieconômicos que resultem em prejuízo ao 

erário, praticados por agentes públicos ou 

quando não forem prestadas as contas ou, 

ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de 

dinheiro, bens ou valores públicos; Dar ciência 

ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

das irregularidades ou ilegalidades apuradas, 

para as quais a administração não tomou as 

providências cabíveis visando a apuração de 

responsabilidade e o ressarcimento de 

eventuais danos ou prejuízos ao erário, sob 

pena de responsabilidade solidária; 

Supervisionar a coleta de informações 

estratégicas necessárias ao desenvolvimento 

das atividades da Controladoria Geral do 

Município; Promover intercâmbio contínuo, 

com outros órgãos, de informações 

estratégicas para a prevenção e o combate à 

corrupção; Coordenar as atividades que exijam 

ações integradas de inteligência; Manter 

intercâmbio com órgãos e entidades do poder 

público e instituições privadas, que realizem 

atividades de investigação e inteligência, 

visando à troca e ao cruzamento de 

informações estratégicas e à obtenção de 

conhecimento, necessários às atividades da 

Controladoria Geral do Município; Prospectar 

tecnologias voltadas à integração e análise de 

dados, com vistas à produção de informação 

estratégica; Realizar análises, promover 

estudos e pesquisas para o desenvolvimento de 

técnicas de investigação que permitam 

identificar ilicitudes praticadas por agentes 

públicos municipais; Executar atividades de 

pesquisa e investigação na área de inteligência, 

inclusive com emprego de técnicas 

operacionais, inspeções e análises com o 

objetivo de buscar e coletar dados que 

permitam produzir informações estratégicas 

para subsidiar suas atividades; Acompanhar, 

por meio de sistemas de informação, a 
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evolução dos padrões das despesas públicas 

municipais; Apoiar o controle externo no 

exercício de sua missão institucional; 

Promover o incremento da transparência 

pública; Fomentar a participação da sociedade 

civil na prevenção da corrupção; Atuar para 

prevenir situações de conflito de interesses no 

desempenho de funções públicas; Contribuir 

para a promoção da ética e o fortalecimento da 

integridade das instituições públicas; Propor 

parcerias com entes públicos e privados com 

vistas ao desenvolvimento de projetos de 

prevenção da corrupção; Promover projetos e 

ações de capacitação dos agentes públicos 

municipais em assuntos relacionados à boa 

governança dos recursos públicos. 

Acompanhar a evolução patrimonial dos 

agentes públicos do Poder Executivo 

Municipal, com exame sistemático das 

declarações de bens e renda, e observar a 

existência de sinais exteriores de riqueza, 

identificando eventuais incompatibilidades 

com a renda declarada, por meio, inclusive, de 

acesso aos bancos de dados municipais e de 

outros entes, além de requisição de todas as 

informações e documentos que entender 

necessário, instaurando, se for o caso, 

procedimento para a apuração de eventual 

enriquecimento ilícito; Apurar a 

responsabilidade de agentes públicos pelo 

descumprimento injustificado de 

recomendações do controle interno e das 

decisões do controle externo da Administração 

Pública Municipal; Avaliar a regularidade de 

quaisquer processos ou procedimentos, 

incluindo licitatórios e disciplinares 

instaurados no âmbito do Poder Executivo 

Municipal; Solicitar aos órgãos e entidades 

públicas e pessoas físicas e jurídicas de direito 

privado, documentos e informações 

necessários à instrução de procedimentos em 

curso na Controladoria Geral do Município; 

Requisitar a realização de perícias a órgãos e 

entidades da Administração Pública 

Municipal; 

Farmacêutica I Identificação da situação epidemiológica do 

município; dos pacientes em situação de 

esquemas terapêuticos continuados; de 

pacientes de alto risco e as respectivas 

terapias prescritas; Definição do perfil de 

consumo de medicamentos e correlatos no 

município; Análise do perfil de consumo de 

medicamentos, perante o perfil 

epidemiológico; Formulação, em função dos 

dados anteriores, de estratégias técnicas, 

políticas, educacionais, regulatórias e 

gerenciais; Programação adequada ao fluxo 

de abastecimento necessário; Qualificação 

dos procedimentos técnicos referentes aos 

medicamentos e correlatos (solicitação de 

compra, distribuição, armazenamento, 

controle dos medicamentos psicotrópicos de 

acordo com a Portaria 344/98 e dispensação); 

Supervisão dos programas de saúde 

federal/estadual e municipal; Aviamento de 

receitas e dispensação; Orientação ao 

paciente; Participação de reuniões técnica; 

coordenação de políticas de assistência 

farmacêutica; regulação e fiscalização de 

estabelecimentos, produtos e serviços 

farmacêuticos; envolvimento em todas as 

etapas do medicamento (aquisição, 

armazenamento, distribuição e 

dispensação)com informação junto aos 

sistemas cedidos para tal finalidade entre 

outra relacionadas. 

 

Curso Superior 

Completo com 

registro ativo no 

órgão competente 

da Classe. 

 

Art. 6.º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta de 

dotações constantes do orçamento vigente. 

Art. 7.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

DECRETO N.º 3981/2022, DE 9 DE MAIO DE 2022. 

“Que nomeia membros do Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal 
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de Cultura do Município 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; 

Considerando a Lei nº 2.424, De 22 de Julho de 2020, que Dispõe sobre o Conselho 

Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal no Município de Iracemápolis; 

DECRETA: 

Art. 1.º - Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Política Cultural e do 

Fundo Municipal de Cultura, conforme abaixo relacionado: 

I – Representante da Diretoria de Cultura: 

Titular: Sra. Dalila Lamontagna Mouro;  

Suplente: Sra. Ana Cecilia de Oliveira 

 

II – Representante da Coordenadoria Municipal de Educação e Cultura: 

Titular: Sra. Janaina Fernanda Martinatti Alves Rodrigues  

Suplente: Sra. Gizeli Fazanaro Casimiro 

 

III – Representante das Diretorias das Escolas: 

Titular: Sr. Ângelo Roberto Boroto de Abreu 

Suplente: Sra. Ana Lúcia Gandolpho 

 

IV – Representante da Contadoria Municipal: 

Titular: Sra. Andresa Fedatti Raetano. 

Suplente: Sr. Antônio José Martinatti Alves Rodrigues 

 

V – 1º Representante da Sociedade Civil 

Titular: Sr. Vinicius Alexandre Moraes Figueiredo  

Suplente: Sra. Rafaela Sartori de Araujo 

 

VI – 2º Representante da Sociedade Civil 

Titular: Sra. Anneliese Caneo 

Suplente: Sra. Suelen Zacharias 

 

VII – 3º Representante da Sociedade Civil: 

Titular: Sr. Vinicius Coda Pissolito  

Suplente: Sr. Francisco dos Santos 

 

Art. 2.º - O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC, terá a seguinte estrutura:  

Presidente: Sra. Dalila Lamontagna Mouro; 

Vice-Presidente: Sr. Vinícius Alexandre Moraes Figueiredo;  

Primeiro Secretário: Sr. Vinicius Coda Pissolito; 

Segundo Secretário: Sr. Ângelo Roberto Boroto de Abreu;  

Primeira Tesoureira: Sra. Andresa Fedatti Raetano;  

Segunda Tesoureira: Sra. Janaina Fernanda Martinatti Alves Rodrigues 

Art. 3.º - A presente nomeação é sem ônus para o Município. 

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

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

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

CONVOCAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca o Sr. RODRIGO GRADANTE para 

assumir o cargo de Professor I do Ensino Fundamental referente ao Processo Seletivo n° 

001/2021. Caso não compareça no prazo de 03 dias será considerado desistente da vaga. 

Iracemápolis, 01 de Junho de 2022 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

 


