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LEI N. º 2513/2022, DE 23 DE AGOSTO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 22/2022 - Poder Executivo Municipal –  Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Ratifica, para efeito do disposto no art. 5°, da Lei Federal nº. 11.107, de 06 de abril de 

2005 o Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região 

Metropolitana de Piracicaba – CISMETRO Limeira.” 

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 ratificado, para os efeitos do disposto no art. 5º, da Lei Federal n. º 11.107, 

de 06 de abril de 2005, o Protocolo de Intenções do CONSÓRCIO INTERMUNICIAL 

DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE PIRACICABA – CISMETRO 

LIMEIRA, estabelecido para os Municípios de Águas de São Pedro, Cordeirópolis, 

Engenheiro Coelho, Ipeúna, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa 

Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro. 

 

Art. 2°. Faz parte integrante da presente lei os termos do Protocolo de Intenções – 

ANEXO I, que vincula o Município de Iracemápolis ao consórcio firmado. 

 

Art. 3°. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas pelas verbas 

consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário, ficando a 

política pública adotada inserida no PPA – Plano Plurianual do Município, na LDO – Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual – LOA do exercício de 2022. 

 

Art. 4°. A presente ratificação de adesão somente será revogada mediante prévia 

autorização legislativa específica. 

 

Art. 5°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Iracemápolis aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e 

dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2514/2022, DE 23 DE AGOSTO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 24/2022 - Poder Executivo Municipal –  Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Institui e disciplina o Fundo Municipal do Meio Ambiente da cidade de 

Iracemápolis/SP.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município; 

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

seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 

Art. 1.º - Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, com o objetivo 

de implementar ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos naturais, incluindo 

a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um 

desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da população 

local. 

Art. 2.º - Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente:  

I-  dotações orçamentárias a ele destinadas; 

II- créditos adicionais suplementares a ele destinados;  

III- produto de multas impostas por infração à Legislação Ambiental, lavradas pelo Mu-

nicípio ou repassadas pelo Fundo Estadual ou Federal do Meio Ambiente;  

IV- produto de licenças ambientais emitidas pelo Município; 

V- doações de pessoas físicas e jurídicas; 

VI- doações de entidades nacionais e internacionais;  

VII- recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios; 

VIII- taxas cobradas por análises de projetos ambientais e/ou dados requeridos junto ao 

cadastro de informações ambientais do Município;  

IX- rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio; 

X- indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas verdes de-

vidas em razão de parcelamento irregular/clandestino do solo ou outras atividades causa-

doras de degradação ambiental; 

XI- compensação financeira ambiental;  

XII- as multas eventualmente devidas pela municipalidade em virtude do descumpri-

mento de obrigações assumidas em procedimentos extrajudiciais de resolução/prevenção 

de conflitos ligados à temática ambiental;  

XIII- outras receitas eventuais.  

 

§1.º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do Fundo, 

mantida em instituição financeira oficial, instalada no Município.  

§2.º - Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, quando não 

estiverem sendo utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de 

suas receitas, cujos resultados serão revertidos a ele. 

CAPÍTULO II 

DA ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E COORDENAÇÃO DO FUNDO 

 

Art. 3.º - Compete à Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura prevista no art. 33, 
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inciso IV, da Lei municipal complementar de nº. 48 de 18 de julho de 2021, estabelecer 

as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo, em 

conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes 

Federais e Estaduais.  

Art. 4.º - O Fundo Municipal do Meio Ambiente será, também, administrado pelo órgão 

público acima discriminado, cujas medidas, gestão e contas estão sujeitas à fiscalização 

do órgão de controle interno da municipalidade.   

CAPÍTULO III 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO 

 

Art. 5.º - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na 

execução de projetos e atividades que visem: 

I- custear e financiar as ações de controle, fiscalização, defesa e recuperação do meio 

ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal; 

II- financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não governamen-

tais que visem:  

a. a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais no Mu-

nicípio; 

b. o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental;  

c. o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental;  

d. o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental; 

e. o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, ad-

ministração e controle das ações constantes na Política Municipal do Meio Ambiente; 

f. outras atividades, relacionadas à preservação e conservação ambiental, previstas em 

resolução da Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura; 

 

Art. 6.º - A Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura editará resolução 

estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e os 

procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo 

Municipal do Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos 

relatórios financeiros e de atividades que deverão ser apresentados pelos beneficiários.  

Art. 7.º - Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente projetos 

incompatíveis com a Política Municipal do Meio Ambiente, assim como com quaisquer 

normas e/ou critérios de preservação e proteção ambiental, presentes nas Legislações 

Federal, Estadual ou Municipal vigentes. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

Art. 8.º - As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, não 

enfocadas nesta Lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvida a 

Coordenadoria de Meio Ambiente e Agricultura. 

Art. 9.º - No presente exercício, fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional 

especial, no montante necessário para atender às despesas com a execução desta Lei.  

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

Iracemápolis aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI COMPLEMENTAR N.º 056/2022, DE 23 DE AGOSTO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei Complementar n.º 09/2022 - Poder Executivo Municipal – 

Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre o pagamento do Piso Salarial Nacional dos Agentes Comunitários de 

Saúde - ACS e de Agente de Combate às Endemias – ACE 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 - O vencimento inicial dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes 

de Combate às Endemias-ACE, não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos, repassados 

pela União ao Município, conforme previsão do § 9º do art. 198 da Constituição Federal. 

Parágrafo Único - Ficam asseguradas todas as demais vantagens previstas no Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município de Iracemápolis. 

Art. 2º - Fica alterada a referência salarial dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e 

dos Agentes de Combate às Endemias-ACE, modificando o Anexo I da Lei 

Complementar 50/2022, conforme adiante: 

ANEXO I 

QUADRO GERAL DE CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS DA PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS 

Cargo Público Quantidade 
Carga horária 

semanal 

Referência 

Inicial 
Nota 

Agente Comunitário 

de Saúde 
19 40 24  

Agente Controle de 

Vetores 
7 40 24  

 

Art. 3º - Aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS e dos Agentes de Combate às 

Endemias-ACE, no exercício de suas funções de forma habitual e permanente em 

condições insalubres, é assegurado o pagamento de adicional de insalubridade, nos termos 

do § 10 do art. 198 da Constituição Federal. 

Art. 4º- Os recursos financeiros repassados pela União ao Município, para pagamento do 

vencimento ou de qualquer outra vantagem aos agentes comunitários de saúde e dos 
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agentes de combate às endemias, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do 

limite de despesa com pessoal, nos termos do Art. 198, §11º da Constituição Federal. 

Art. 5º- As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta dos repasses da União e do 

Orçamento Geral do Município, ficando o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito 

especial e suplementação orçamentária, para atender as despesas com os reflexos 

decorrentes desta Lei. 

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

financeiros a partir de 05 de maio de 2022. 

Art. 7º- Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal – 

RESOLUÇÃO Nº. 15/2022, de 23 de agosto de 2022. 

 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho de Emenda Parlamentar para o Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS, destinada pelo Deputado Federal Miguel 

Lombardi 

 

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

IRACEMÁPOLIS/SP – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas 

pela Lei n. º 971, de 14 de dezembro de 1995, bem como pela Lei n°. 2.478/2021 de 28 

de setembro de 2021, em Reunião Ordinária no dia 23 de agosto de 2022. 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º – Aprovar o Plano de Trabalho da Emenda Parlamentar do Deputado Federal 

Miguel Lombardi, para o Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS, as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), abaixo relacionada, os seguintes valores: 

 

PARLAMENTAR ORGANIZAÇÃO VALOR 

(R$) 

Miguel Lombardi Lar São Vicente de Paulo 30.000,00 

Miguel Lombardi Associação de Reabilitação Infantil 

Limeirense (ARIL) 

30.000,00 

Miguel Lombardi Associação Ágape Missões Urbanas 30.000,00 

 

Artigo 2º- Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Maria Lúcia Grillo Cardoso 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

RESOLUÇÃO Nº. 16/2022, de 23 de agosto de 2022. 

 

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho de Emenda Parlamentar para o Fundo 

Municipal de Assistência Social – FMAS, destinada pelo Deputado Federal Vanderlei 

Macris. 

 

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

IRACEMÁPOLIS/SP – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas 

pela Lei n. º 971, de 14 de dezembro de 1995, bem como pela Lei n°. 2.478/2021 de 28 

de setembro de 2021, em Reunião Ordinária no dia 23 de agosto de 2022. 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º – Aprovar o Plano de Trabalho da Emenda Parlamentar do Deputado Federal 

Vanderlei Macris, para o Fundo Municipal de Assistencia Social – FMAS, as 

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), abaixo relacionada, os seguintes valores: 

 

PARLAMENTAR ORGANIZAÇÃO VALOR 

(R$) 

Vanderlei Macris Lar São Vicente de Paulo 70.000,00 

Vanderlei Macris Associação de Assistência Social e 

Proteção à Comunidade de 

Iracemápolis - AAPCI 

65.000,00 

 

Artigo 2º- Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Maria Lúcia Grillo Cardoso 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


