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PORTARIA N.º 057/2020 DE 24 DE JUNHO DE 2020. 

“Que cria a Comissão para acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado de 

Contratação de Profissionais de Saúde por prazo determinado”. 

FÁBIO FRANCISO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo; 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial, pela Lei Orgânica do 

Município e; 

CONSIDERANDO a necessidade de contratação imediata e temporária de profissionais 

da área de saúde para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), na rede de saúde pública do 

Município; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 3685/2020, de 19 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, 

no âmbito do Poder Executivo Municipal, da epidemia de doença infecciosa viral 

respiratória causada pelo agente coronavírus (Covid-19), institui o Comitê Gestor do 

plano de prevenção e contingenciamento em saúde do COVID-19 – Comitê 

Extraordinário Covid-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 3688/2020, de 20 de março de 2020, que 

declara situação de emergência no âmbito do Município de Iracemápolis, dispõe sobre 

medidas de prevenção ao contágio, enfrentamento e contingenciamento, da pandemia de 

doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus (Covid-19), institui 

Comitê Gestor do plano de prevenção e contingenciamento em saúde do Covid-19 – 

Comitê Extraordinário Covid-19; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 3694/2020, de 24 de março de 2020, que 

reconhece estado de calamidade no âmbito do Município de Iracemápolis, disciplina 

novas medidas de restrição e determina outras providências; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Criar a a Comissão para acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado de 

Contratação de Profissionais de Saúde por prazo determinado nº 01/2020.  

Art. 2º - Nomear os membros para compor essa Comissão, conforme abaixo, sob a 

presidência do primeiro:  

a) Cristiane Ferreira Dequero Martin, RG nº 27.363.562-1  

b) Claudia Cristina Montanha Martins, RG nº 18.676.010-3; 

c) Rosângela Bíscaro Chiocheti, RG nº 17.192.419-8; 

d) Zuleica Maria de Almeida Pedroso, RG nº 11.739.889. 

Art. 3º - À Comissão compete promover a realização do processo seletivo de pontos, 

conforme edital, emitindo julgamentos e deliberando sobre os casos omissos. 

Art. 4º- Ao Presidente da Comissão compete todas as providências para a realização do 

processo seletivo de contagem de pontos, obedecendo fielmente os ordenamentos legais 

e, caso necessário, solicitar assessoria de outras secretarias para o bom desempenho de 

suas atribuições. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

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

 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

EXTRATO 2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2018 DE 

07/06/2018 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: OGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR NOVA VIDA DE 

ARARAS 

OBJETO: Promover Serviço de Acolhimento institucional para Crianças e 

Adolescentes — Modelo Casa-Lar, conforme Lote 01, para consecução da Meta de 

10 Atendimentos no acolhimento de crianças e adolescentes e, situação de risco, 

oferecendo-lhes proteção, segurança e educação para seu completo 

desenvolvimento psicossocial, proporcionando um lar acolhedor. 

VALOR: R$ 237.000,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Reais)  

Prazo de Vigência: 07/06/2020 a 31/12/2020 

Data da Assinatura: 08 de Junho de 2020 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

 


