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LEI N. º 2505/2022, DE 28 DE JUNHO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 43/2021 - Poder Legislativo Municipal –  Vereador Gesiel 

Alves Maria. 

“Institui o Dia dos Surdos nas Escolas no 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 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 instituído no Calendário Oficial do Município de Iracemápolis o "Dia dos 

Surdos nas Escolas", que será comemorado anualmente, em qualquer dia da semana em 

que cair o dia 26 de setembro. 

Art. 2º O Dia dos Surdos nas Escolas tem como objetivo promover ações destinadas a 

inclusão social, melhorar as condições de vida, trabalho, educação, dignidade e cidadania 

dos portadores de deficiência auditiva. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2506/2022, DE 28 DE JUNHO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 03/2022 - Poder Executivo Municipal –  Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre a criação da Ouvidoria do Município de Iracemápolis e dá outras 

providências.” 

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 instituída a Ouvidoria do Município de Iracemápolis, tendo por objetivo 

assegurar, de modo permanente e eficaz, a preservação dos princípios de legalidade, 

moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Administração Direta e Indireta, bem 

como das entidades privadas de qualquer natureza que operem com recursos públicos na 

prestação de serviços à população. 

Parágrafo único - A Ouvidoria será o canal de comunicação direta entre a sociedade e a 

Administração Municipal, recebendo reclamações, denúncias, sugestões e elogios, de 

modo a estimular a participação do cidadão no controle e avaliação dos serviços prestados 

e na gestão dos recursos públicos. 

Art. 2º A Ouvidoria terá as seguintes atribuições: 

I. receber denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre 

atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o 

interesse público, praticados por servidores públicos do Município ou agentes públicos; 

II. receber sugestões de aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informação sobre 

as atividades da Administração Pública Municipal; 

III. diligenciar junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, 

de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto 

de reclamações ou pedidos de informação, na forma do inciso I deste artigo; 

IV. manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre 

sua fonte, providenciando, junto aos órgãos competentes, proteção aos denunciantes; 

V. informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, 

excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo; 

VI. recomendar aos órgãos da Administração a adoção de mecanismos que dificultem e 

impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas; 

VII. elaborar e publicar quadrimestralmente e anualmente no órgão de publicação oficial 

do Município, relatório de suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos 

municipais; 

VIII. coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de 

encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de 

um órgão da administração direta e indireta; 

IX. comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e 

qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício 

de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, 

denúncias e representações recebidas. 

Art. 3º A Ouvidoria será composta por um Ouvidor designado pelo Chefe do Executivo, 

através de Portaria, dentre os servidores efetivos da Prefeitura, e auxiliares, se necessários. 

§1º - São requisitos para ser Ouvidor: 

I. Integrar o quadro permanente da Administração Pública Municipal; 

II. Possuir formação em nível superior completo; 

III. Possuir reputação ilibada; 

IV. Não estar respondendo a processo administrativo; 

V. Não ter sido condenado em processo administrativo nos últimos cinco anos; 

VI. Ter cumprido o estágio probatório. 

§ 2º - O Ouvidor será substituído, nos seus impedimentos, por um servidor municipal que 

possua os requisitos necessários, indicado pelo Chefe do Poder Executivo. 

§3º - O Ouvidor possui autonomia e independência funcional. 

Art. 4º Compete ao Ouvidor: 

I. propor aos órgãos da Administração, resguardadas as respectivas competências, a 

instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das 

responsabilidades administrativas, civis e criminais; 
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II. requisitar, diretamente e sem qualquer ônus, de qualquer órgão municipal, informações, 

certidões ou cópias de documentos relacionados reclamações ou denúncias recebidas, na 

forma da Lei; 

III. recomendar a adoção de providências que entender pertinentes, necessárias ao 

aperfeiçoamento dos serviços prestados à população pela Administração do Município; 

IV. recomendar aos órgãos da Administração Direta a adoção de mecanismos que 

dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades 

comprovadas; 

Art. 5º A Ouvidoria será vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito. 

Art. 6º Fica criada a gratificação para a função de Ouvidor correspondente a 30% (trinta  

por cento) da referência inicial do servidor designado, enquanto perdurar a designação, a 

qual não incorporará aos vencimentos do servidor sob qualquer hipótese. 

Art. 7º Para a consecução dos seus objetivos, a Ouvidoria do Município atuará: 

I. por iniciativa própria; 

II. por solicitação do Prefeito ou dos Secretários Municipais; 

III. em decorrência de denúncias, reclamações ou representações de qualquer cidadão, 

órgão ou entidade representativa da sociedade. 

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotação própria do orçamento 

vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2507/2022, DE 28 DE JUNHO DE 2022. 

 

Autor do Projeto de Lei n.º 14/2022 - Poder Executivo Municipal –  Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar adicional 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 o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, 

um Crédito Suplementar Adicional na importância de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta 

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

ficha RUBRICA D.R.  VALOR  

01 01.01.01 01.031.7001.1034 4.4.90.51.00 01  R$    104.000,00  

07 01.01.01 01.031.7001.2100 3.3.90.31.00 01  R$        3.000,00  

11 01.01.01 01.031.7001.2100 3.3.90.39.00 01  R$    169.000,00  

   
TOTAL  R$    276.000,00  

Art. 2º Os créditos abertos pelo artigo anterior terão como cobertura do a anulação parcial 

na importância de R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais), na rubrica 

orçamentária sob nº: 

ficha RUBRICA D.R.  VALOR  

02 01.01.01 01.031.7001.2100 3.1.90.11.00 01  R$    151.000,00  

03 01.01.01 01.031.7001.2100 3.1.90.13.00 01  R$    110.000,00  

10 01.01.01 01.031.7001.2100 3.3.90.36.00 01  R$      10.000,00  

12 01.01.01 01.031.7001.2100 3.3.90.40.00 01  R$        5.000,00  

   
TOTAL  R$    276.000,00  

 

Art. 3º Fica autorizado a reindexação dos Programas, Projetos e Ações afetados nesta Lei 

Municipal com a adequação das Leis do PPA e LDO para este exercício, permanecendo 

inalteradas as demais programações físicas e financeiras dos instrumentos de 

planejamento orçamentário. 

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

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

Iracemápolis aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2508/2022, DE 28 DE JUNHO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 16/2022 - Poder Executivo Municipal –  Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros, no exercício de 

2022, em favor da Entidade sem fins lucrativos que especifica, a título de subvenção 

social e ou auxilio, através   de Crédito Adicional Suplementar 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: 
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Art. 1º Fica o Poder do Executivo Municipal autorizado a repassar, no exercício de 2022, 

a título de subvenção social através de Termo de Fomento, para as entidades sem fim 

lucrativos, como segue: 

I – LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA DA SSVP EM 

IRACEMAPOLIS, CNPJ 60.728.250/0001-74, onerando a dotação orçamentária nº 

1504 - 02.08.02.08.241.4004.2022.3.3.50.39.00.05.500.0041, o valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais); 

II – LAR SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA DA SSVP EM 

IRACEMAPOLIS, CNPJ 60.728.250/0001-74, onerando a dotação orçamentária nº 

1504 - 02.08.02.08.241.4004.2022.3.3.50.39.00.05.500.0042, o valor de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais); 

III - AAPCI ASOC ASSIT SOCIAL E PROT A COMUNIDADE, CNPJ 

07.621.974/0001-31, onerando a dotação orçamentária nº 1519 - 

02.08.02.08.244.4002.2022.3.3.50.39.00.05.500.0041, o valor de R$ 65.000,00 (sessenta 

e cinco mil reais); 

IV - AGAPE MISSÕES URBANAS, CNPJ 51.472.447/0001-02, onerando a dotação 

orçamentária nº 1505 - 02.08.02.08.243.4006.2022.3.3.50.39.00.05.500.0042, o valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais);e 

V - ARIL - ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE, CNPJ 

51.472.447/0001-02, onerando a dotação orçamentária nº 1506 - 

02.08.02.08.242.4005.2022.3.3.50.39.00.05.500.0042, o valor de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). 

Art. 2º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, 

um Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e 

cinco mil reais), que será coberto, com os recursos decorrentes do recebimento de repasse 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Sistema Único de 

Assistência Social/SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO na importância de 225.000,00 

(duzentos e vinte e cinco mil reais).  

Parágrafo Único. Fica alterada as respectivas LDO/2022 e Lei PPA do período. 

Art. 3º Os repasses às entidades beneficiadas deverão ser procedidos de comprovação do 

efetivo funcionamento da beneficiária e com embasamento em Programa de Trabalho 

para os recursos a serem recebidos, ficando a Entidade obrigada e a prestação de contas 

com base na legislação vigente e em consonância com as diretrizes do Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS. 

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

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

Iracemápolis aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI COMPLEMENTAR N.º 055/2022, DE 28 DE JUNHO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 08/2022 - Poder Executivo Municipal – 

Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre a criação das Funções Gratificadas no âmbito do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS de Iracemápolis/SP, do Coordenador do Centro de Referência 

de Assistência Social – CRAS e Coordenador do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS, as quais serão exercidas, de forma exclusiva, por servidores 

efetivos e vinculados à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.” 

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° Fica criado, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS de 

Iracemápolis/SP, as Funções Gratificadas de Coordenador do Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS e do Coordenador do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, as quais serão exercidas, de forma exclusiva, por servidores 

efetivos e vinculados à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Art. 2° Os Servidores Efetivos ocupantes das Funções Gratificadas descritas no art. 1º 

desta Lei, deverão possuir os seguintes pré-requisitos: 

I – Para a Função Gratificada de Coordenador do Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, possuir formação de nível superior, dentre as profissões pertencentes à 

Equipe Técnica de Referência, em conformidade com a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS, com o respectivo registro no conselho 

de classe, com carga horária semanal de 30 horas semanais, percebendo uma gratificação 

fixada em 30% (trinta por cento), que será calculado sobre o salário base do servidor a 

ser designado, sendo a designação feita por meio de Portaria, e assinado pelo Chefe do 

Poder Executivo, e deverá exercer as seguintes atribuições: 

a) articular, acompanhar e avaliar o processo de implementações de políticas públicas em 

âmbito do CRAS e a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social 

básica operacionalizadas nessa unidade;  

b) coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a 

avaliação das ações, programas, projetos, serviços e benefícios;  

c) participar da elaboração, acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir 

a efetivação da referência e contrarreferência;  

d) coordenar a execução das ações, de forma a manter o diálogo e garantir a participação 

dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e 

pela rede prestadora de serviços no território;  

e) definir, com participação da equipe de profissionais, os critérios de inclusão, 

acompanhamento e desligamento das famílias, dos serviços ofertados no CRAS;  

f) coordenar a definição, junto com a equipe de profissionais e representantes da rede 

socioassistencial do território, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, 

avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços de proteção social básica 

da rede socioassistencial referenciada ao CRAS;  

g) promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios 

socioassistenciais na área de abrangência do CRAS;  
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h) definir, junto com a equipe técnica, os meios e as ferramentas teórico-metodológicos 

de trabalho social com famílias e dos serviços de convivência;  

i) contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos 

programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;  

j) efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede socioassistencial 

no território de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta rede;  

k) efetuar ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes no 

território (lideranças comunitárias, associações de bairro);  

l) coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio 

regular e nos prazos, de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, 

encaminhando-os relatórios ao Órgão Gestor, e quando for o caso, realizar em conjunto 

com o Coordenador da Vigilância Socioassistencial;  

m) participar dos processos de articulação intersetorial no território do CRAS; 

n) identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da equipe 

e informar o órgão gestor de Assistência Social; 

o) planejar e coordenar o processo de busca ativa no território de abrangência do CRAS, 

em consonância com diretrizes da Secretaria;  

p) participar das reuniões de planejamento promovidas pelo Gestor da pasta de assistência 

social, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços a serem 

prestados;  

q) participar de reuniões sistemáticas na Secretaria Municipal, com presença do 

coordenador do CREAS, e 

r) executar outras atividades afins, quando as mesmas forem delegadas pelo superior 

hierárquico. 

II – Para a Função Gratificada de Coordenador do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), possuir formação de nível superior, dentre as profissões 

pertencentes à Equipe Técnica de Referência, em conformidade com a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS, com o respectivo 

registro no conselho de classe, com carga horária semanal de 30 horas semanais, 

percebendo uma gratificação fixada em 30% (trinta por cento), sendo a designação feita 

por meio de Portaria, e assinado pelo Chefe do Poder Executivo, e deverá exercer as 

seguintes atribuições: 

a) articular, acompanhar e avaliar o processo de implementações de políticas públicas em âmbito 

do CREAS e a implementação dos programas, serviços, projetos de proteção social básica 

operacionalizada nessa unidade; 

b) coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos 

da Unidade;  

c) participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e 

procedimentos adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias;  

d) subsidiar e participar da elaboração dos mapeamentos da área de vigilância 

socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; 

e) coordenar a relação cotidiana entre CREAS e as unidades referenciadas ao CREAS no 

seu território de abrangência;  

f) coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais unidades e serviços 

socioassistenciais, especialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na sua área de 

abrangência;  

g) coordenar o processo de articulação cotidiana com as demais políticas públicas e os 

órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de Assistência Social, 

sempre que necessário;  

h) definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na 

Unidade;  

i) discutir com a sua equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-

metodológicas que possam qualificar o trabalho;  

j) definir com a sua equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das 

famílias e indivíduos nos serviços ofertados no CREAS;  

k) coordenar o processo, com sua a equipe, unidades referenciadas e rede de articulação, 

quando for o caso, do fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento, encaminhamento e 

desligamento das famílias e indivíduos no CREAS;  

l) coordenar a execução das ações, assegurando diálogo e possibilidades de participação 

dos profissionais e dos usuários;  

m) coordenar a oferta e o acompanhamento do (s) serviço (s), incluindo o monitoramento 

dos registros de informações e a avaliação das ações desenvolvidas;  

n) coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio regular de 

informações sobre o CREAS e as unidades referenciadas, encaminhando-os ao órgão 

gestor;  

o) contribuir para a avaliação, por parte do órgão gestor, dos resultados obtidos pelo 

CREAS; 

p) participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência 

Social e representar a Unidade em outros espaços, quando solicitado;  

q) identificar as necessidades de ampliação do RH da Unidade e/ou capacitação da equipe 

e informar o órgão gestor de Assistência Social; 

r) coordenar os encaminhamentos de demandas à rede e seu acompanhamento, e 

s) executar outras atividades afins, quando as mesmas forem delegadas pelo superior 

hierárquico. 

Art. 3º Fica vedada a acumulação remuneratória de Funções Gratificadas.  

Art. 4º As Gratificações referidas nesta Lei, pelo seu caráter transitório, não se 

incorporará ao salário para qualquer efeito.  

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
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dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.  

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

 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

 


