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Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
CNPJ: 45.786.159/0001-11 

OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 

Responsável: Nilta Pereira de Azevedo Zuza 

Endereço: Rua José Emídio, 771 – Centro - Iracemápolis 

Funcionamento: De Segunda à Sexta Feira, das 09h00 às 16h00. 

Telefone: 19- 3456 3946 

O Fundo Social de Solidariedade executa ações em busca da melhoria da qualidade de 

vida da população atendida e, para tanto, executa projetos em diversas áreas, o que 

contempla atividades de apoio, desenvolvimento, campanhas, incentivos, eventos e 

parcerias no aprimoramento do amparo aos menos assistidos socialmente 

 

INTEGRAÇÃO DO GOVERNO 

Responsável: José Roberto Modenesi  Matríc.: 3795 

Endereço: Rua José Emídio, 28 – Centro - Iracemápolis 

Funcionamento: De Segunda à Sexta Feira, das 09h00 às 16h00. 

Telefone: 19- 3456 4404 

Email: betomodenesi@hotmail.com 

- Estabelece, mantem e propõe canais de comunicação eficientes entre organizações 

governamentais e não-governamentais 

- Apoia a gestão para assuntos do Município nas suas relações com o Estado e demais 

Municípios bem como os representantes da sociedade civil. 

- Assiste ao prefeito e toda a Prefeitura no que se refere à cobertura jornalística e 

fotográfica das ações desenvolvidas; promover divulgação com transparência e 

exatidão; 

- Promove relacionamento sério e transparente do Governo Municipal com a imprensa. 

- É competente para o relacionamento com a Câmara Municipal de Vereadores, 

mantendo contatos com lideranças políticas e parlamentares do Município, Estado e 

Governo Federal, bem como no processo de gestão política e conveniência social, em 

especial das comunidades e segmentos organizados. 

 

ASSUNTOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Responsável: Deivid Diego Teixeira  Matríc.: 3785 

Endereço: Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 – Centro - Iracemápolis 

Funcionamento: De Segunda à Sexta Feira, das 08h00 às 17h00. 

Telefone: 19 – 3456 9212 

Email: imprensa@iracemapolis.sp.gov.br 

- Tem a atribuição de assessorar o Prefeito Municipal e os órgãos da gestão 

administrativa na política e fixação de diretrizes no campo de atividades de 

Comunicação Social; 
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Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
CNPJ: 45.786.159/0001-11 

NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Responsável: Araceli Sass Pedroso  Matríc.: 3794 

Endereço: Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 – Centro - Iracemápolis 

Funcionamento: De Segunda à Sexta Feira, das 08h00 às 17h00. 

Telefone: 19 – 3456 9211 

Email: juridico@iracemapolis.sp.gov.br 

– Presta assistência em matéria legal jurídica ao Prefeito Municipal e demais unidades 

administrativas; 

– Mantem atualizada as legislações e jurisprudências relacionadas às atividades do 

Município; 

– Emite parecer conclusivo sobre a matéria administrativa do Município, e propõe 

medidas legais e regulamentares; 

– Prepara e examina convênios, acordos, contratos, termos aditivos e ajustes de 

interesse do Município; 

- Defende o Município em ações em que este seja parte; 

- Promove demandas por determinação do Prefeito Municipal; 

– Promove a execução da dívida ativa municipal; 

– Responde pela regularidade jurídica das situações pessoais, negociais, políticas e 

administrativas do Município; 

– Elabora minutas de projetos de Lei, decretos, portarias, editais de licitação e outros 

atos do Poder Executivo Municipal; 

– Preside inquéritos administrativos, mediante solicitação do Prefeito Municipal; 

-Realiza outras atividades jurídicas por determinação do Prefeito Municipal; 

- Administra as atividades do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania – 

(CEJUSC) – posto Iracemápolis 

 

GESTÃO DE CONVÊNIOS 

Responsável: Josiane Aparecida Nolasco  Matríc.: 3788 

Endereço: Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 – Centro - Iracemápolis 

Funcionamento: De Segunda à Sexta Feira, das 10h00 às 18h00 

Telefone: 19 – 3456 9221 

Email: convenios@iracemapolis.sp.gov.br 

- Promove o andamento e fiscaliza os resultados obtidos pelos convênios municipais. 
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Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
CNPJ: 45.786.159/0001-11 

SECRETARIA EXECUTIVA 

Responsável: Jacintho Franco de Campos  Matríc.: 652 

Endereço: Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237 – Centro - Iracemápolis 

Funcionamento: De Segunda à Sexta Feira, das 08h00 às 17h00 

Telefone: 19 – 3456 9243 

Email: secretaria@iracemapolis.sp.gov.br 

Tem as seguintes atribuições: 

- Orientar e coordenar as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito Municipal; 

- Encaminhar as determinações do Prefeito Municipal aos órgãos competentes quando e 

na forma em que for solicitado seu cumprimento; 

- Examinar e preparar as respostas à correspondência do Prefeito Municipal, oriundas 

dos órgãos oficiais, pessoas jurídicas e da população; 

- Manter a guarda dos livros e registros dos atos oficiais; 

- Coordenar e controlar os serviços de telefonia, copa, limpeza, correio, recepção e 

informática; 

- Supervisionar, controlar e organizar o Setor de Protocolo; 

- Preparar, encaminhar, revisar e controlar o andamento dos processos administrativos e 

documentos em geral que tramitam na Prefeitura; 

- Preparar, encaminhar e publicar os atos oficiais do Poder Executivo; 

- Encaminhar à Câmara Municipal, após a revisão da Assessoria Jurídica, os projetos de 

lei; 

- Expedir certidões, após despacho do Prefeito Municipal; 

- Coordenar as atividades do Departamento Pessoal; 

- Identificar as necessidades de pessoal das unidades administrativas, promovendo 

recrutamento, seleção, concurso, treinamento e qualificação dos servidores; 

- Acompanhar juntamente com a Assessoria Jurídica as reclamações trabalhistas. 
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