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LEI N. º 2521/2022, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 25/2022 - Poder Legislativo Municipal – Vereadores Vitor 

Matheus Michel e William Ricardo Mantz. 

“ Inclui no Calendário Oficial do Município de Iracemápolis o “Mês Maio Laranja”, 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. 1.º - Fica instituída no Município de Iracemápolis o ‘Mês Maio Laranja’, que passará 

a integrar o calendário oficial de eventos do Município e será celebrado no mês de maio 

de cada ano, com a efetivação de ações relacionadas ao combate ao abuso e à exploração 

sexual de crianças e adolescentes, nos termos da Lei Nacional nº. 14.432, de 03 de agosto 

de 2022. 

Art. 2.º - Durante o Mês serão realizadas atividades para conscientização sobre o combate 

ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Parágrafo único. A critério dos gestores, devem ser desenvolvidas as seguintes 

atividades durante a campanha Maio Laranja, entre outras: 

I- iluminação de prédios públicos com luzes de cor laranja; 

II- promoção de palestras, eventos e atividades educativas; 

III- veiculação de campanhas de mídia e disponibilização à população de informações 

em banners, em folders e em outros materiais ilustrativos e exemplificativos sobre a pre-

venção e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que con-

templem a generalidade do tema. 

 

Art. 3º - O Mês Maio Laranja deve conceber o conjunto de ações e de concepções 

desenvolvidas no âmbito da campanha nacional de 18 de maio, Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei nº 9.970, 

de 17 de maio de 2000, em memória da menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, 

respeitado e considerado o histórico de conquistas e avanços dos direitos humanos da 

infância no território brasileiro. 

Art. 4.º - As despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2522/2022, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 26/2022 - Poder Legislativo Municipal – Vereador Fábio da 

Cruz Marinho. 

“Inclui no Calendário Oficial do Município de Iracemápolis o ‘Dia da Orientação e 

Conscientização sobre o descarte adequado do Lixo’ 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. 1.º - Fica instituída no Município de Iracemápolis o ‘Dia da Orientação e 

Conscientização sobre o descarte adequado do Lixo’, que passará a integrar o calendário 

oficial de eventos do Município e será celebrado na primeira semana do mês de junho, 

quando se comemora o "Dia Mundial do Meio Ambiente", nos termos do Decreto Federal 

nº. 86,028, de 27 de maio de 1981, que institui em todo Território Nacional a "Semana 

Nacional do Meio Ambiente" 

Art. 2.º - O propósito do Dia da Orientação e Conscientização sobre o descarte adequado 

do Lixo é a efetivação e explanação: 

I- dos princípios e os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos termos 

dos artigos 6º e 7º da Lei Nacional nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, e 

II- sobre a coleta e disposição de entulhos, massada da construção civil, resíduos de 

jardinagem e resíduos poda de árvores, nos termos da Lei Municipal nº. 2.097, de 20 de 

março de 2014. 

 

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2523/2022, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 29/2022 - Poder Legislativo Municipal – Vereador Claudio 

Cosenza Filho - Cidadão Legislador: Katia Regina Jorge Borba. 

“Dispõe sobre a vedação do acesso a cargos efetivos ou em comissão, empregos e funções 

públicas nos casos que especifica no Município de Iracemápolis/SP e dá outras 

providencias.” 

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 vedado o acesso a cargos, efetivos ou em comissão, empregos ou funções 

públicas no Município de Iracemápolis, no âmbito da administração direta e indireta, para 
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pessoas condenadas pela prática de crimes relacionados à prática de maus tratos. 

§1º Considera-se crime de maus tratos à animais o descrito no artigo 32 da Lei nº. 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998: Art. 32. Praticar ato e abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar 

animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena - detenção, de 

três meses a um ano, e multa. 

§2º Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado, até o 

comprovado cumprimento da pena. Devendo ser atestada a idoneidade moral no ato da 

inscrição do concurso ou na entrega de documentos para posse de cargos em comissão de 

livre nomeação e exoneração. 

§3º O Atestado de Antecedentes criminais é um documento que informar a existência ou 

a inexistência de registro de antecedentes criminais e deve estar previsto em edital, em 

caso de concursos públicos e em lista oficial de documentos a serem entregues em caso 

de posse em cargos de livre nomeação e exoneração. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2524/2022, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

Autor do Projeto de Lei n.º 30/2022 - Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita 

Cristina Michel Franceschini. 

“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e Fundo 

Municipal do Trabalho 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. 1.º - Ficam instituídos o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o 

Fundo Municipal do Trabalho de Iracemápolis, nos termos da Lei Federal nº 13.667, de 

17 de maio de 2018 e demais normas federais baixadas no âmbito do Sistema Nacional 

do Emprego (SINE). 

Parágrafo único. Para a realização dos projetos, programas ou ações que visem a efetivar 

os objetivos da Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018 e suas alterações, o 

Município de Iracemápolis fica autorizado a celebrar convênios, termos aditivos e outros 

instrumentos legais que se façam necessários. 

 

DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - 

COMTER/IRACEMÁPOLIS 

Seção I 

Da Competência e Atribuições 

 

Art. 2º - O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do Município de 

Iracemápolis, identificado pela sigla COMTER/Iracemápolis é órgão colegiado, de 

caráter permanente e deliberativo, vinculado administrativamente à Secretaria De 

Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura, órgão responsável pela 

execução de políticas, programas e projetos oriundos da Divisão De Incentivo a Geração 

De Empregos – PAT 

 

Art. 3º Compete ao COMTER/Iracemápolis gerir o Fundo Municipal do Trabalho de 

Iracemápolis, instituído pela presente Lei e exercer as seguintes atribuições: 

I- deliberar e definir acerca das políticas, programas e projetos oriundos da Divisão De 

Incentivo a Geração De Empregos - PAT, em consonância com a Política Nacional do 

Trabalho, Emprego e Renda; 

II- apreciar e aprovar o plano de ações e serviços do SINE, na forma estabelecida pelo 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador  (CODEFAT), bem como a 

proposta orçamentária de políticas, programas e projetos oriundos da Divisão De 

Incentivo A Geração De Empregos - PAT e suas alterações, a ser encaminhada pela 

Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura, responsável 

por sua coordenação; 

III- acompanhar, controlar e fiscalizar a execução de políticas, programas e projetos 

oriundos da Divisão De Incentivo a Geração De Empregos - PAT, conforme normas e 

regulamentos estabelecidos pelo CODEFAT e pelo Ministério da Economia; 

IV- orientar e controlar o Fundo Municipal do Trabalho de Iracemápolis, incluindo sua 

gestão patrimonial, inclusive a recuperação de créditos e a alienação de bens e direitos; 

V- elaborar e aprovar seu Regimento Interno, observando-se os critérios definidos pelo 

CODEFAT; 

VI- exercer a fiscalização dos recursos financeiros destinados ao SINE, depositados em 

conta especial de titularidade do Fundo Municipal do Trabalho de Iracemápolis; 

VII -apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações do 

SINE, quanto a utilização dos recursos federais descentralizados para o Fundo Municipal 

do Trabalho de Iracemápolis; 

VIII -aprovar a prestação de contas anual do Fundo Municipal do Trabalho de 

Iracemápolis; 

IX -baixar normas complementares necessárias a gestão do Fundo Municipal do Trabalho 

de Iracemápolis; 

X -deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo Municipal do Trabalho de 

Iracemápolis. 

 

Seção II 

Da Composição e Constituição 

 

Art. 4º O COMTER/Iracemápolis será composto de forma tripartite e paritária contando 

com, no mínimo 09 (nove) e, no máximo, 18 (dezoito) membros titulares e respectivos 

suplentes, em igual número de representantes do governo, de trabalhadores e de 

empregadores, mediante indicações dos respectivos órgãos e entidades. 
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§1º A nomeação do COMTER/Iracemápolis se dará por meio de Decreto do Poder 

Executivo, o qual enviará ao CODEFAT cópia do referido ato, bem como do Regimento 

Interno e suas respectivas publicações. 

§2º O mandato de cada representante é de 03 (três) anos, permitida a recondução. 

§3º A recondução de que trata o parágrafo anterior não se estende a função de Presidente. 

§4º Pelas atividades exercidas no COMTER/Iracemápolis, seus membros, titulares ou 

suplentes, não receberão qualquer tipo de remuneração, sendo seus trabalhos 

considerados de relevância para o Município. 

 

Art. 5º- O COMTER/Iracemápolis será constituído pelos seguintes órgãos:  

I- Colegiado;  

II -Presidência;  

III -Secretaria Executiva; 

§1º A Presidência do COMTER/Iracemápolis será alternada entre as representações do 

governo, dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato do presidente a duração 

de 01 (um) ano, vedada a recondução para período consecutivo. 

§2º A eleição do Presidente ocorrerá por maioria absoluta de votos dos integrantes do 

COMTER/Iracemápolis 

§3º A Secretaria Executiva do COMTER/Iracemápolis será preenchida por servidor 

público municipal, designado para a função pela Secretaria De Desenvolvimento 

Econômico, Meio Ambiente e Agricultura, cabendo a este a realização das tarefas técnicas 

e administrativas. 

§4º Pelas atividades exercidas nos órgãos do COMTER/Iracemápolis, elencados neste 

artigo, seus membros, titulares ou suplentes, não receberão qualquer tipo de pagamento, 

remuneração, vantagens ou benefícios. 

§5º A temporalidade das reuniões, atribuições da presidência, da secretaria executiva e 

dos demais membros, casos de substituição de membros e outras normas de 

funcionamento do COMTER/Iracemápolis serão estabelecidas em Regimento Interno, 

observando, quando couber, os critérios contidos nas resoluções expedidas pelo 

CODEFAT - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, órgão federal 

responsável pela política em âmbito nacional. 

§6º O apoio e o suporte administrativo necessários para a instituição, regulamentação, 

organização, estrutura e funcionamento do COMTER/Iracemápolis ficará a cargo da 

Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura. 

 

Seção III 

Do Credenciamento 

 

 Art. 6º O COMTER/Iracemápolis deverá se credenciar no Sistema de Gestão dos 

Conselhos de Trabalho, Emprego e Renda (SG-CTER), mantido pelo Ministério da 

Economia e disponibilizado na internet. 

§1º -Para fins de credenciamento do Conselho, caberá a sua Secretaria Executiva realizar 

o cadastramento de dados, informações e documentos exigidos no âmbito do SG-CTER, 

mantendo-os permanentemente atualizados, nos termos das rotinas nele previstas e 

observadas as normas baixadas no âmbito do CODEFAT. 

§2º O credenciamento do COMTER/Iracemápolis será precedido de análise e avaliação 

dos seus atos constitutivos e regimentais e deverá estar em conformidade com as 

resoluções e normas expedidas pelo CODEFAT, sendo que qualquer alteração de seus atos 

deverá ser objeto de atualização no SG-CTER, sob pena de descredenciamento do 

colegiado. 

§3º O Secretário Executivo deverá se responsabilizar pela veracidade das informações 

prestadas e pelo sigilo e correto uso da senha para acesso ao SG-CTER, que lhe será 

fornecida junto com o objeto de cadastramento e credenciamento do 

COMTER/Iracemápolis. 

 

CAPÍTULO II 

DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DE IRACEMÁPOLIS – FMTI 

 

Seção I 

Das Disposições Introdutórias  

 

Art. 7º - Fica instituído o Fundo Municipal do Trabalho de Iracemápolis -FMTI, para 

atendimento ao disposto na Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018, de natureza 

contábil, com a finalidade de prover recursos para execução das ações e serviços e para 

apoio técnico relacionados à políticas, programas e projetos oriundos da Divisão De 

Incentivo A Geração De Empregos - PAT, subordinada à Secretaria De Desenvolvimento 

Econômico, Meio Ambiente e Agricultura,  em regime de financiamento compartilhado 

no âmbito do Sistema Nacional de Emprego (SINE). 

§1º Sem prejuízo de sua natureza contábil, o FMTI constituir-se-á em instrumento de 

gestão orçamentária e financeira no qual devem ser alocadas as receitas e executadas as 

despesas afetas à execução de políticas, programas e projetos oriundos da Divisão De 

Incentivo A Geração De Empregos - PAT e para qual serão destinadas as transferências 

automáticas de recursos no âmbito do SINE. 

§2º O FMTI será vinculado ao orçamento Secretaria De Desenvolvimento Econômico, 

Meio Ambiente, a qual deverá prestar o apoio técnico e administrativo necessário à gestão 

do Fundo. 

§3º O FMTI será gerenciado pelo Conselho Municipal Do Trabalho, Emprego E Renda, 

identificado pela sigla COMTER/Iracemápolis. 

 

Seção II 

Dos Recursos do FMTI 

 

Art. 8º Constituem recursos do FMTI:  

I- dotações específicas consignadas anualmente no orçamento municipal para o FMTI; 

II- os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme 

disposto nos arts. 11 e 12 da Lei Federal nº 13.667 /2018. 

III -os créditos suplementares, especiais e extraordinários que lhe forem destinados; 

IV -os saldos de aplicações financeiras dos recursos alocados no Fundo; 
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V -o saldo financeiro do Fundo, apurado ao final de cada exercício; 

VI -repasses provenientes de convênios firmados com órgãos estaduais, federais e 

entidades financiadoras nacionais e estrangeiras, em especial os preceituados no 

Parágrafo único, do art. 1º desta lei; 

VII - repasses financeiros provenientes de convênios e afins, firmados com órgãos e 

entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como as transferências 

automáticas de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nos termos da Lei Federal 

nº 13.667 /2018. 

VIII -doações, auxílios, contribuições que lhe venham a ser destinados; 

IX -produto da arrecadação de multas provenientes de sentenças judiciais, juros de mora 

a amortizações conforme destinação própria e pré-estabelecida; 

X -recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria ou repasse; 

XI -outros recursos que lhe forem destinados. 

 

§1º Os recursos financeiros destinados ao FMTI serão depositados, obrigatoriamente, em 

conta especial de titularidade do fundo, mantida em agência de estabelecimento bancário 

oficial e movimentados pelas Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Meio 

Ambiente e Agricultura e da Secretaria De Finanças E Planejamento Orçamentário, com 

a devida fiscalização do COMTER/Iracemápolis. 

§2º Os recursos de responsabilidade do município, destinados ao FMTI serão a ele 

repassados automaticamente, à medida que forem sendo constituídas as receitas e serão 

depositados obrigatoriamente em conta especial, a ser mantida em agência de 

estabelecimento bancário oficial federal. 

§3º O saldo financeiro do FMTI, apurado através do balanço anual geral, será transferido 

automaticamente à conta deste fundo para utilização no exercício seguinte. 

§4º O orçamento do FMTI, integrará o Orçamento Geral do Município, na respectiva 

esfera, em unidade orçamentária própria do fundo, nos termos de legislação vigente. 

 

Seção III 

Da Aplicação Dos Recursos Do FMTI 

 

Art. 9º A aplicação dos recursos do FMTI obedecerá à finalidade a que se destina, 

contemplando: 

I- financiamento do Sistema Nacional de Emprego - SINE, organização, implementação, 

manutenção, modernização e gestão da rede de atendimento do SINE no município de 

Iracemápolis; 

II- financiamento total ou parcial de programas, projetos, ações e atividades previstos no 

Plano Municipal de Ações e Serviços, pactuando no âmbito do SINE; 

III- fomento ao trabalho, emprego e renda, por meio das ações previstas no artigo 9º da 

Lei Federal nº 13.667 /2018, sem prejuízo de outras que lhes sejam atribuídas pelo 

CODEFAT. 

IV- pagamento das despesas com o funcionamento do COMTER/Iracemápolis, 

envolvendo custeio, manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetivos do 

Fundo, sendo defeso as despesas de pessoal; 

V- pagamento pela prestação de serviços às entidades conveniadas, públicas ou privadas, 

para execução de programas e projetos específicos na área do trabalho; 

VI- pagamento de subsídio à pessoa física beneficiária de políticas, programas e projetos 

oriundos da Divisão De Incentivo A Geração De Empregos - PAT  

VII- aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos e serviços 

necessários ao desenvolvimento dos programas e projetos; 

VIII- construção, reforma, ampliação, aquisição, ou locação de imóveis para prestação de 

serviços de atendimento ao trabalhador; 

IX -desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 

administração e controle das ações e serviços no âmbito das políticas, programas e 

projetos oriundos da Divisão De Incentivo a Geração De Empregos - PAT 

X -custeio, manutenção e pagamento das despesas conexas aos objetivos do Fundo, no 

desenvolvimento de ações, serviços, programas afetos ao SINE.  

XI -financiamento de ações, políticas, programas e projetos oriundos da Divisão De 

Incentivo a Geração De Empregos - PAT 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos do FMTI depende de prévia aprovação do 

COMTER/Iracemápolis, respeitada a sua destinação para as finalidades estabelecidas nos 

incisos deste artigo. 

 

Art. 10 Por meio do FMTI, o município de Iracemápolis, fica autorizado a receber 

repasses financeiros de fundos estaduais e federais, mediante transferências automáticas 

fundo a fundo, bem como de outras instituições por meio de convênios ou instrumentos 

similares, atendendo a critérios e condições aprovados pelo COMTER/Iracemápolis.  

Parágrafo único. Para receber transferência de recursos federais advindos do FAT, o 

município deverá comprovar a destinação orçamentária de recursos próprios para a área 

do trabalho, por meio de dotações consignadas no FMTI.  

 

Seção IV 

Da Administração Do FMTI 

 

Art. 11 O FMTI será administrado pela Secretaria De Desenvolvimento Econômico, 

Meio Ambiente e Agricultura com apoio da Secretaria De Finanças E Planejamento 

Orçamentário, cabendo ao COMTER/Iracemápolis estabelecer normas, autorizar 

repasses de recursos e fiscalizar sua aplicação. 

§1º O ordenador de despesas do FMTI será o responsável pela Secretaria De 

Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura, com competência para: 

I- efetuar os pagamentos e transferências dos recursos, através da emissão de empenhos, 

guias de recolhimento, ordens de pagamento;  

II- submeter à apreciação do COMTER/Iracemápolis suas contas e relatórios de gestão 

que comprovem a execução das ações;  

III- estimular o recebimento de novas receitas e zelar pela regular aplicação dos recursos 

nas ações previstas nesta Lei;  

§2º As atribuições previstas no § 1º, retro, poderão ser delegadas por motivo de ausência 
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ou impedimento. 

Art. 12 A Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura 

prestará contas trimestrais e anuais em relação às rendas provenientes do FMTI ao 

COMTER/Iracemápolis e, aos órgãos federais e estaduais, conforme suas exigências. 

§1º Sem prejuízo do acompanhamento, controle e fiscalização exercidos pelo 

COMTER/Iracemápolis, caberá à Secretaria De Desenvolvimento Econômico, Meio 

Ambiente e Agricultura acompanhar a conformidade da aplicação dos recursos 

transferidos automaticamente à esfera municipal, podendo requisitar informações 

referentes à aplicação dos recursos transferidos, para fins de análise e acompanhamento 

de sua utilização. 

§2º A contabilidade do fundo deve ser realizada utilizando a identificação individualizada 

dos recursos na escrituração das contas públicas.  

§3º A forma de comprovação da devida execução dos recursos transferidos pela 

sistemática fundo a fundo poderá utilizar sistemas informatizados, sendo que seu formato 

e metodologia deverão ser estabelecidos em regulamento.  

§4º Caberá ao município zelar pela correta utilização dos recursos do FMTI, bem como 

pelo controle e acompanhamento dos programas, projetos, benefícios, ações e serviços 

vinculados ao SINE, independentemente das ações do órgão repassador dos recursos e 

pela declaração anual ao ente responsável pela transferência automática, conforme 

estabelecido no parágrafo anterior. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 Fica autorizada a abertura de crédito adicional especial no ano da criação do 

FMTI, até que haja seu regular planejamento com créditos orçamentários prévios, 

podendo-se efetuar a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, na forma 

da legislação em vigor, para a realização de suas despesas. 

Parágrafo Único- A autorização de que trata este artigo está condicionada a prévia 

constituição, composição e credenciamento do COMTER/Iracemápolis, nos termos da 

presente Lei. 

 

Art. 15 O Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a 

contar de sua publicação.  

 

Art. 16 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA Nº 72/2022 DE 28 DE SETEMBRO DE 2022. 

“Que exonera servidor do emprego em comissão que especifica.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

CONSIDERANDO o requerimento de exoneração de servidor não efetivo por motivos 

de caráter pessoal. 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, do emprego em comissão de CHEFE DE 

COORDENADORIA DE COMPRAS PÚBLICAS a Senhora JULIANA 

LAMONTANHA BUENO DE GODOY PERTILE, RG nº 26.702.859-3, enquadrado na 

referência C.2 da Lei Complementar Municipal nº 048/2021, de18 de junho de 2021. 

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

em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

-Prefeita Municipal- 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 3 

CONCURSO PÚBLICO 001/2022 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS, Estado de São Paulo, por 

meio de sua Comissão de Concurso Público, RETIFICA o Edital do Concurso Público nº. 

001/2022, do dia 16 de setembro de 2022, da seguinte forma: 

ONDE SE LÊ: 

Quadro II – Provas e questões por Cargo  

Cargo Provas N° questões 

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO  

Coordenador 

Pedagógico 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
05 

Conhecimentos Específicos 15 
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Total 40 

Professor de 

Artes 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
05 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor de 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
05 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor de 

Educação 

Física 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
05 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor I - 

Ensino 

Fundamental 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
05 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor I - 

Ensino Infantil 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
05 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

 

ANEXO I – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Noções sobre higiene e necessidade da utilização de equipamentos de segurança. 

Mosquitos como o "Aedes Aegypti" - dengue), baratas, moscas, pulgas, formigas, etc. 

Noções sobre o controle de animais e insetos (desratização e desinsetização). Noções de 

doenças infectocontagiosas. Noções básicas e medidas profilaxia das doenças. Principais 

problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos 

problemas. Visita domiciliar. Dengue. Fiscalização de locais públicos e particulares 

quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. Localização 

de foco de roedores. Inseticidas organo-fosforados e piretroides. Vigilância Sanitária: 

Conceitos, Áreas de abrangência, Origem e história da vigilância sanitária no Brasil, 

Modelos organizativos da vigilância sanitária, Vigilância sanitária no SUS, Ação 

regulatória, Meios de atuação em vigilância sanitária, Ações educativas em vigilância 

sanitária, Atribuições do Agente de Vigilância Sanitária. Saúde Coletiva: ações de 

assistência, prevenção e promoção da saúde. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(Lei n. 9.782/99 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências; Decreto n. 3.029/99 - Aprova 

o regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e dá outras 

providências). Lei Estadual n° 1293/1992 – Código Sanitário Estadual. 

LEIA-SE: 

 

Quadro II – Provas e questões por Cargo  
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Cargo Provas N° questões 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO  

Coordenador 

Pedagógico 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
10 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor de 

Artes 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
10 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor de 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
10 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor de 

Educação 

Física 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
10 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor I - 

Ensino 

Fundamental 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
10 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

Professor I - 

Ensino Infantil 

Língua Portuguesa 05 

Matemática 05 

Conhecimentos Gerais 

(história, características 

gerais e legislação da 

cidade de Iracemápolis) 

05 

Conhecimentos 

Educacionais 
10 

Conhecimentos Específicos 15 

Total 40 

 

ANEXO I – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Noções sobre higiene e necessidade da utilização de equipamentos de segurança. 

Mosquitos como o "Aedes Aegypti" - dengue), baratas, moscas, pulgas, formigas, etc. 

Noções sobre o controle de animais e insetos (desratização e desinsetização). Noções de 

doenças infectocontagiosas. Noções básicas e medidas profilaxia das doenças. Principais 

problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos 

problemas. Visita domiciliar. Dengue. Fiscalização de locais públicos e particulares 

quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações físicas. Localização 

de foco de roedores. Inseticidas organo-fosforados e piretroides. Vigilância Sanitária: 
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Conceitos, Áreas de abrangência, Origem e história da vigilância sanitária no Brasil, 

Modelos organizativos da vigilância sanitária, Vigilância sanitária no SUS, Ação 

regulatória, Meios de atuação em vigilância sanitária, Ações educativas em vigilância 

sanitária, Atribuições do Agente de Vigilância Sanitária. Saúde Coletiva: ações de 

assistência, prevenção e promoção da saúde. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(Lei n. 9.782/99 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e dá outras providências; Decreto n. 3.029/99 - Aprova 

o regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e dá outras 

providências). Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 e atualizações posteriores. 

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

Iracemápolis, em 27 de setembro de 2022. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

COMUNICADO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis, por meio da Coordenadoria de Compras e 

Licitações, vem através deste informar que o Pregão Eletrônico nº 20/22, Processo nº 

66/2022 cujo o Objeto é “Aquisição de ambulância tipo B, do tipo furgão teto alto para o 

Pronto Socorro Municipal através de emenda parlamentar do Deputado Orlando Silva”, 

foi fracassado devido à falta de participantes. 

 


