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PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 05/2022 DE 17 DE JANEIRO DE 2022.
“Convoca servidor para retornar antecipadamente das férias e dá outras
providências”.
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 e com base no Ofício Especial da
Secretaria Municipal de Saúde, datado de 12 de janeiro de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica convocada a servidora Kátia Teodósio Franco de Campos (farmacêutica) a
retornar antecipadamente no período de 17/01/2022 a 04/02/2022, devido a necessidade
de novo enfrentamento da pandemia COVID-19 e exponencial aumento de casos de gripe
no município.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos revogam
as disposições em contrário.
Iracemápolis, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.
NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI
Prefeita Municipal
CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ELZA RODRIGUES DE
SOUZA FRANCA para assumir o contrato temporário no cargo de SERVENTE
referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de
recursos humanos em 03 dias.
Iracemápolis, 17 de Janeiro de 2022.
Bianca do Nascimento Chica
Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos

Art. 2º - A servidora terminará o gozo das respectivas férias no período de 10/02/2022 a
25/02/2022.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições
em contrário.
Iracemápolis, aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.
NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI
-Prefeita MunicipalPORTARIA Nº. 06/2022 DE 17 DE JANEIRO DE 2022.
“Constitui Comissão para análise das amostras de gêneros alimentícios da merenda
escolar e das outras providências.”
NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita do Município de
Iracemápolis, Estado de são Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
CONSIDERANDO a necessidade de parecer técnico para análise dos gêneros
alimentícios da merenda escolar adquiridos através de licitação;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica constituída a Comissão Especial para análise dos itens alimentícios
adquiridos através de licitação, composta pelas servidoras municipais:
I- Silvia Marina Raitano Rodrigues (Nutricionista)
CPF. 123.774.268-40.
II- Janine Manicardi Vicentin (Nutricionista)
CPF. 282.114.658-48.
Art. 2º - A Comissão Especial deverá emitir os pareceres técnicos das amostras dos itens
alimentícios adquiridos através de licitação, conferindo suas especificações conforme
edital do processo licitatório.
Art. 3º - Os membros da comissão especial não receberão remuneração a título de
gratificação, ajuda de custo, ou qualquer outra, pelos serviços prestados no desempenho
de suas funções.
Parágrafo Único - Os serviços prestados pelos membros da presente comissão especial
serão considerados de relevância comunitária.

1

