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PORTARIA N.º 25/2022, DE  20 DE ABRIL DE 2022. 

                           

Instaura Sindicância Investigativa para apurar possíveis irregularidades no serviço de 

transporte que geraram pagamento por indenização nos meses de janeiro e fevereiro de 

2022. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCHESCINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

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

Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO relato sobre fatos, que, em tese, configuram irregularidades no 

serviço de transporte que geraram pagamento por indenização nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2022; 

CONSIDERANDO parecer jurídico emitido em 18/03/2022 e jurisprudências aplicáveis; 

CONSIDERANDO a inexistência no momento de elementos que indiquem autoria e ou 

materialidade dos fatos; 

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica instaurada Sindicância para apuração de eventuais irregularidades no serviço 

de transporte que geraram pagamento por indenização nos meses de janeiro e fevereiro 

de 2022. 

Art. 2º - A Sindicância será presidido pela Procuradoria Jurídica. 

Art.3º - Fica nomeada a Comissão de Apuração formada pelos seguintes integrantes: 

I- Cristiane Ferreira Dequero Martin, Procuradora do Município; 

II- Eliane Fedatti Raetano, Chefe de Coordenadoria de Gestão do Pronto Socorro; 

III- Antônio Jose Martinatti Alves Rodrigues, Oficial I. 

§1º A Comissão será presidida pelo Procurador do Município. 

§2º A Comissão poderá requerer informações para todos os setores da Prefeitura e para o 

Consórcio com o objetivo de instruir a apuração de irregularidades. 

Art. 4º - Os membros da comissão desempenharão suas funções sem ônus ao Município. 

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

Iracemápolis, aos vinte dias de abril do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

 


