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PORTARIA Nº 33/2022 DE 25 DE MAIO DE 2022. 

“Dispõe sobre exoneração de servidor efetivo a pedido do mesmo” 

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; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar o (a) Servidor (a) Público Municipal FERNANDA ROSSETTI, 

Matrícula 3134, do cargo de provimento efetivo (Professor I – Ensino Infantil), a partir 

de 23/05/2022. 

Parágrafo único. A exoneração de que trata este artigo se dá a pedido do próprio servidor 

(a). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

2ª NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Notificante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP 

Notificada: Alexandre Pedroso Mazetto - EPP 

 

Através da presente, na qualidade de CONTRATANTE, sob contrato administrativo n.º 

17/2021, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para executar reforma do 

pronto socorro municipal, com fornecimento de materiais e mão de obra e equipamentos, 

vem reiterar a anterior notificação postada no intuito de solucionar, amigável e 

extrajudicialmente, os defeitos substanciais relacionados às pendências na prestação de 

serviços que seguem: Porta de saída da nova recepção; Bolor na parede consultório 

pediátrico, banheiro de Acessibilidade sem terminar; pinturas malfeitas ou 

inacabadas; colocação de azulejos em alguns banheiros, serviço de alvenaria não 

terminados; cobertura metálica não executada; piso de concreto da cobertura 

metálica e;  cobertura não acabada, sem as placas de policarbonato, estando assim 

cumprindo parcialmente o Contrato sob nº 17/2021. 

Ressalta-se que, de acordo com a Lei n° 8. 666 de junho de 1993 da Constituição Federal, 

o contrato deve ser executado de forma que não gere prejuízos para o contratante, seja no 

prazo de entrega ou nas condições do serviço prestado.  

Por conseguinte, considerando que a empresa contratada, qual seja, Alexandre Pedroso 

Mazetto - EPP, vem descumprido, reiteradamente, a prestação de serviço, conforme 

contrato firmado entre as partes, observadas as cláusulas contratuais e, de igual modo, aos 

dispositivos legais aplicáveis ao caso, o Município Contratante vem, pela presente, 

reiterar a notificação da empresa Alexandre Pedroso Mazetto - EPP para que providencie 

a prestação de serviço na íntegra, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento 

desta notificação. 

 Ressaltamos, outrossim, que, caso a Alexandre Pedroso Mazetto - EPP não atenda ao 

quantum referendado nesta notificação, no prazo acima assinalado, o Gestor Municipal, 

atento aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e, bem assim, 

aplicado o conteúdo normativo das cláusulas contratuais, adotará todas as medidas 

administrativamente cabíveis, com fito de proceder à rescisão do contrato, para que não 

haja maiores prejuízos ao erário e ao interesse público. 

Alertamos ainda que, dando cumprimento o princípio da publicidade, esta notificação 

será publicada no Diário Oficial do Município, nesta data, para que não restem dúvidas 

quanto à legitimidade e validade deste ato.  

Atenciosamente. 

Iracemápolis, 26 de maio de 2022. 

 

Juvenal Baptistella Chiocheti Nelita Cristina Michel Franceschini 

Secretário Municipal de Saúde Prefeita Municipal 

TERMO DE DECISÃO 

Trata-se de Processo Administrativo instaurado para fins de averiguar eventual 

cometimento de infração de funcionários públicos pertencente ao quadro da 

Coordenadoria de Educação. 

É o relato. 

Tendo em vista o relatório de fls.42/43 e seguintes, que adoto por razões de decidir, 

determino a aplicação de punilidade de demissão a servidora. 

Proceda a Secretaria nos termos da lei procedento a publicação desta decisão e o 

encaminhamento dos autos ao Recursos Humanos para as devidas providencias.  

Publique-se 

Nada Mais. 

Iracemapolis, aos vinte e três dias do mês  maio do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

-Prefeita Municipal- 

 

 

 


