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LEI N. º 2542/2023, DE 10 DE JANEIRO DE 2023. 

Autoria: Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini. 

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

2023, em favor da Entidade sem fins lucrativos que especifica, a título de subvenção 

social e ou auxílio, 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 aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

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 a entidade sem fim 

lucrativos, como segue: 

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

orçamentária nº 822 - 02.08.02.08.243.4006.2022.3.3.50.39.00.01.510.0000, o valor de 

R$ 79.550,26 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos). 

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

um Crédito Suplementar Adicional na importância de R$ 79.550,26 (setenta e nove mil, 

quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), com a suplementação das seguintes 

dotações no orçamento vigente: 

FICHA RUBRICA D.R. VALOR   

 822 02.08.02 08.243.4006.2022 3.3.50.39.00 01 R$    79.550,26 

   TOTAL  R$ 79.550,26  

 

Art. 3º Os créditos abertos pelo artigo anterior terão como cobertura do a anulação parcial 

na importância de R$ 79.550,26 (setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte 

e seis centavos), na rubrica orçamentária sob nº: 

FICHA RUBRICA D.R.   VALOR   

728 02.08.01 08.122.4001.2035 3.3.90.30.00 01 R$10.000,00 

730 02.08.01 08.122.4001.2035 3.3.90.39.00 05 R$20.000,00 

735 02.08.01 08.122.4001.2035 4.4.90.52.00 01 R$10.000,00 

780 02.08.01 08.244.4001.2042 3.3.90.39.00 01 R$20.000,00 

845 02.08.02 08.244.4002.2044 3.3.90.39.00 01 R$10.000,00 

914 02.08.01 08.244.4007.2056 3.3.90.39.00 01 R$ 9.550,26 

   TOTAL R$ 79.550,26 

 

Parágrafo Único. Fica alterada as respectivas LDO/2023 e Lei PPA do período. 

Art. 4º 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. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2543/2023, DE 10 DE JANEIRO DE 2023. 

Autoria: 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 aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir, na Contadoria Municipal, 

um Crédito Adicional Especial na importância de R$ 280.214,98 (duzentos e oitenta mil, 

duzentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), com a criação da seguinte dotação 

no orçamento vigente: 

 Órgão   02 Poder Executivo 

Unidade   06 Secr. Obras Serv. Públicos e      

Saneamento 

Subunidade   03     Mobilidade Urbana 

Função    15 Urbanismo 

Subfunção            451 Infraestrutura Urbana 

Programa          8001 Infraestrutura 

Projeto                                                 1043 Construção de canaletas para 

escoamento de águas pluviais e bases 

de concreto para instalação de 

equipamentos de esporte e lazer 

Cat Econ Nat Desp. Mod Aplic Elem Valor  D.R. 

4 4 90 51 R$    280.214,98 01 

 Soma R$    280.214,98   

 

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

um Crédito Suplementar Adicional na importância de R$ 3.805.947,71 (três milhões, 

oitocentos e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), com 

a suplementação das seguintes dotações no orçamento vigente: 
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FICHA RUBRICA D.R.  VALOR  

970 02.06.03 12.122.2001.1001 4.4.90.51.00 01 
   

R$     639.729,71 

1514 02.10.01 10.301.1001.2105 3.3.90.39.00 08 
   

R$       47.457,00 

1516 02.06.03 15.122 8001 1006 4.4.90.51.00 05 
   

R$ 1.912.356,00 

511 02.06.03 15.122 8001 1006 4.4.90.51.00 01 
  

R$     162.200,00 

1515 02.06.03 15.122 8001 1005 4.4.90.51.00 05 
   

R$     384.205,00 

1257 02.10.01 10.301 1001 2104 4.4.90.51.00 01 
   

R$     660.000,00 

   TOTAL 
R$   

3.805.947,71 

 

Art. 3º Os créditos abertos pelos artigos 1º e 2º terão como cobertura o Superavit 

Financeiro do exercício anterior na importância de R$ 1.789.601,69 (um milhão, 

setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos); a 

importância de R$ 1.912.356,00 (Um milhão, novecentos e doze mil, trezentos e 

cinquenta e seis reais) como recebimento  através do Convenio nº 1.015.670-34/2014, 

junto ao  MINISTERIO DAS CIDADES, objeto pavimentação, e a importância de 

R$  384.205,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinco reais), como 

recebimento através da emenda federal nº 30275/2021  para infraestrutura urbana na  Av. 

João Basso, através do Dep Federal Vanderlei Macris. 

Art. 4º 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. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

LEI N. º 2544/2023, DE 10 DE JANEIRO DE 2023. 

Autoria: Poder Executivo Municipal – Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini. 

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 973 de 20 de dezembro de 1995”. 

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 aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

Art. 1º Os artigos 3º, 5º, 7º, 8º e 10 da Lei Municipal n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º O Município poderá criar os programas e serviços a que aludem os incisos II e 

III do artigo 2º ou estabelecer consórcio intermunicipal para atendimento regionalizado, 

instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento, mediante prévia 

autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§ 1º Os programas serão classificados como de proteção ou socioeducativos e destinar-

se-ão a: 

a) orientação e apoio sociofamiliar; 

b) apoio socioeducativo em meio aberto; 

c) colocação familiar; 

d) acolhimento institucional; 

e) prestação de serviços à comunidade; 

f) liberdade assistida; 

g) semiliberdade e 

h) internação. 

 

§ 2º Os serviços especiais visam a: 

a) prevenção e atendimento médico e psicológicos às vítimas de negligência, maus-

tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

b) identificação e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos; e, 

c) proteção jurídico-social. 

 

Art. 5º E dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Art. 7º Fica o Município de Iracemápolis-SP responsável pela Especial prevenção e 

atendimento médico-odontológico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão. 

§ 1º Os responsáveis pelos referidos serviços comunicarão, em 24 (vinte e quatro) horas, 

ao Conselho Tutelar, as ocorrências acima elencadas, mesmo que ainda em fase de 

investigação, sob pena de responsabilidade. 

§ 2º O Poder Judiciário e Ministério Público, poderão utilizar o serviço referido no 

“caput” do artigo anterior nos casos em que acharem convenientes. 

Art. 8º Fica o Conselho Tutelar, responsável pelo serviço de identificação e localização 

de pais ou responsáveis de criança e adolescente abandonados, em caso de necessidade 

poderá ser acionado as demais secretarias do Município.  

Art. 10 O Município, através da Secretaria de Educação, fica responsável pelo 

levantamento anual, de todas as crianças e adolescentes que estão com idade de 

frequentar a escola, providenciados vagas para elas. 

Art. 2º O inciso VI do artigo 12 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 12 Compete ao Conselho Municipal dos Direitos de Criança e do Adolescente: 

VI – Manter registros de inscrições e de suas alterações das entidades governamentais e 

não governamentais, de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, do que 

fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade jurídica, entidade estas que 

mantenham programa de: 

a) orientação e apoio sociofamiliar; 

b) apoio socioeducativo em meio aberto; 

c) colocação familiar; 

d) acolhimento institucional; 
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e) prestação de serviços à comunidade; 

f) liberdade assistida; 

g) semiliberdade; 

h) internação. 

 

Art. 3º Fica revogado o inciso XVI do artigo 12 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 

1995. 

Art. 4º O artigo 13 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 13 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de 

10 (dez) membros, sendo: 

I – 01(um) representante da área da Educação; 

II – 01(um) representante da área da Saúde; 

III – 01(um) representante da área de Assistência Social; 

IV – 01(um) representante da área de Finanças/Planejamento Orçamentário; 

V – 01(um) representante da área da Cultura/Esporte e Lazer;  

VI – 05(cinco) representantes da sociedade civil ou entidades não governamentais. 

 

§1º Os representantes das entidades deverão ter experiência na atuação com crianças e 

adolescentes. 

§2º A(s) entidade(s) inscrita(s) deverá indicar 1(um) representante titular e 1 (um) 

suplente. 

§3º Em caso de o Município não obter número suficiente de entidades não 

governamentais inscritas no CMDCA, a composição será complementada por membros 

da sociedade civil. 

§4º O mandato do Conselho Municipal, será de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido, 

por igual período nomeado pelo Prefeito Municipal através de Decreto. 

§5º O Conselho Municipal elegerá 01 (um) presidente, 01 (um) vice-presidente, 01 (um) 

secretário e 1(um) segundo secretário, permitida a recondução conforme previsão no 

Regimento Interno do CMDCA. 

§6º Em caso de substituição de conselheiro, a entidade, a organização, a associação, a 

sociedade ou o poder público deverá comunicar oficialmente ao CMDCA, indicando 

novo representante. 

§7º Os conselheiros de direitos do CMDCA que concorrem a pleito eleitoral de 

Conselheiro Tutelar ou para outros cargos públicos eletivos deverão requerer o 

afastamento de suas funções, no ato da inscrição. 

§8º A função do membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

Art.5º O artigo 16 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 16 Compete ao CMDCA, em relação ao Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, sem prejuízo das demais atribuições: 

I - Elaborar e deliberar sobre a política de promoção, proteção, defesa e atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente no seu âmbito de ação; 

II - Promover a realização periódica de diagnósticos relativos à situação da infância e 

da adolescência bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no âmbito de sua competência; 

III - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem 

implementados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os resultados 

dos diagnósticos realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário; 

IV - Elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo, considerando as 

metas estabelecidas para o período, em conformidade com o plano de ação; 

V - Elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos 

a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, em consonância com o estabelecido no plano de aplicação e obediência aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; 

VI - Publicizar os projetos selecionados com base nos editais a serem financiados pelo 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

VII - Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, por intermédio de balancetes trimestrais, relatório financeiro e o balanço 

anual do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de 

outras formas, garantindo a devida publicização dessas informações, em sintonia com o 

disposto em legislação específica; 

VIII - Monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações financiadas com os recursos 

do Fundo, segundo critérios e meios definidos pelos próprios Conselhos, bem como 

solicitar aos responsáveis, a qualquer tempo, as informações necessárias ao 

acompanhamento e à avaliação das atividades apoiadas pelo Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

IX - Desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o 

Fundo; e, 

X - Mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e implementação 

da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, bem como na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. 

§ 1º Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelo 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão consideradas as 

disposições contidas no Plano Nacional e Municipal de Promoção, Proteção e Defesa 

dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes a convivência familiar, bem como as regras 

e princípios relativos à garantia do direito à convivência familiar previstos no Estatuto 

da Crianças e do Adolescente. 

§ 2º Os planos de ação e de aplicação deverão ser concluídos no prazo de 120 (cento e 

vinte) dias. 

§ 3º O Fundo deve ser constituído em fundo especial, com recursos do Poder Público e 

outras fontes. 

Art.6º O artigo 17 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
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Art. 17. Perderá o mandato o Conselheiro Municipal: 

I – Candidato à vereador, Conselheiro Tutelar ou qualquer outro cargo eletivo; 

II – Que se desligar da entidade não governamental a qual representa; 

III – O conselheiro que perder seu vínculo de trabalho com o Poder Público; 

IV – Por condenação criminal por sentença transitada em julgado. 

Art.7º O artigo 19 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 19 Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FMDCA), destinado a centralizar recursos e custear despesas autorizadas pelo 

Conselho Municipal em benefícios da criança e do adolescente. 

§ 1º Deve haver um único e respectivo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, conforme estabelece o art. 88, IV, da Lei n.º 8.069 de 1990. 

§ 2º A manutenção do Fundo Municipal vinculado ao respectivo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente é diretriz da política de atendimento à criança e ao 

adolescente. 

Art.8º O artigo 20 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art.20 A gestão dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente será do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

§1º O ordenador de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, será nomeado através de publicação de Portaria de autoria do Executivo. 

§2º O ordenador de despesas deverá ficar responsável pela abertura, em estabelecimento 

oficial de crédito, de contas específicas destinadas à movimentação das receitas e 

despesas do Fundo. 

§3º Os recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente devem ter um registro 

próprio, de modo que a disponibilidade de caixa, receita e despesa, fique identificada de 

forma individualizada e transparente. 

§4º A destinação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 

qualquer caso, dependerá de prévia deliberação plenária do Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, devendo a resolução ou ato administrativo equivalente que a 

materializar ser anexada à documentação respectiva, para fins de controle de legalidade 

e prestação de contas. 

§5º As providências administrativas necessárias à liberação dos recursos, após a 

deliberação do Conselho, deverão observar o princípio constitucional da prioridade 

absoluta à criança e ao adolescente, sem prejuízo do efetivo e integral respeito às normas 

e princípios relativos à administração dos recursos públicos. 

Art.9º Acrescenta o art. 21 – A e parágrafos, na Lei n.º 973/1995: 

Art. 21-A Os recursos consignados no orçamento Municipal devem compor o orçamento 

do respectivo FMDCA, de forma a garantir a execução do plano de ação elaborado pelo 

CMDCA. 

§ 1º Constituem condições para financiamento de projetos pelo FMDCA: 

I – Vigência do registro do proponente no CMDCA;  

II – Observância das disposições do Plano Nacional e Municipal de Promoção, Proteção 

e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes e demais normas legais referentes à 

política da infância e adolescência; 

III – Apresentação de plano de trabalho contendo, no mínimo: público, equipe de 

atuação, duração, metodologia, critério de monitoramento e avaliação de resultados; 

IV – Consonância do proponente com o diagnóstico e plano de ação estabelecido pelo 

CMDCA. 

§ 2º As condições para financiamento serão analisadas pela comissão composta por 

conselheiros especialmente designados para este fim, cabendo ao responsável pelos 

convênios do Departamento Municipal de Assistência Social, a análise das demais 

exigências legais, como a documentação apresentada pelo proponente. 

§ 3º A comissão deverá ter em sua representação membros da Comissão de Seleção e 

Julgamento do MROSC e membros do CMDCA que não possuam interesse pela 

aprovação de seu financiamento e/ou execução. 

§ 4º Todo e qualquer membro do CMDCA, titular e suplente, poderá assistir as reuniões 

da Comissão, tendo direito a voto somente os membros titulares, os suplentes somente 

terão direito a voto em caso de substituição dos membros titulares. 

Art.10 O parágrafo único do artigo 25 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo único: Divulgar trimestralmente relatório sucinto das atividades 

desenvolvidas, encaminhando cópias para: Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, Conselho Municipal da Educação e Conselho Municipal da Assistência 

Social. 

Art.11 O artigo 43 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 43 O adolescente em regime de internação não poderá pernoitar com os demais que 

estiverem em regime de semiliberdade. 

Art. 12 Fica revogado o artigo 49 da Lei n.º 973 de 20 de dezembro de 1995. 

Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 


