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PORTARIA Nº 57/2022 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. 

 

“Instaura Processo Administrativo Disciplinar para apurar acumulação ilegal de cargos, 

nos termos do art. 55 da Lei Complementar nº 50 - Estatuto do Servidor Púbico de 

Iracemápolis 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; 

 

CONSIDERANDO relato sobre fatos que, em tese, configuram acumulação ilegal de 

cargos, apurados no procedimento sob protocolo nº 1982/2022; 

 

CONSIDERANDO a existência de elementos que indiquem autoria e materialidade dos 

fatos; 

 

CONSIDERANDO o decurso do prazo de 10 (dez) dias para opção dos cargos, previsto 

no caput do art. 55 do Estatuto do Servidor Público de Iracemápolis; 

 

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública; 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º - Fica instaurada a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de rito 

sumário, destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta), possível prática da infração 

disciplinar de acumulação ilegal de cargos atribuída a Fernanda Aparecida Russi, 

matrícula funcional nº 658, que consta no procedimento acima referido. 

 

Art. 2º - Fica nomeada a Comissão de Apuração formada pelos seguintes integrantes: 

I – Mario Domingos Leme, Contador.; 

II – Milene de Godoy Serrati, farmacêutica; 

III – Rosangela Biscaro Chiocheti, Enfermeira Padrão. 

§1º A Comissão será presidida pelo integrante previsto no inciso I deste artigo. 

§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. 3º - Os membros da comissão desempenharão suas funções sem ônus ao Município. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e do 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

PORTARIA Nº 58/2022 DE 22 DE AGOSTO DE 2022. 

“Que concede licença por motivo especial de interesse do município a servidor 

municipal”.  

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 - Fica concedido ao servidor Fabio Rogério Pedroso, Matrícula 361, ocupante do 

emprego público permanente Analista de Tecnologia da Informação, licença por motivo 

especial de interesse do município, nos períodos de 24 de agosto de 2022 até 11 de 

setembro de 2022; bem como de 25 de outubro de 2022 até 30 de outubro de 2022, nos 

termos do artigo 62, inciso II e artigo 65, inciso III da Lei Complementar Municipal nº 

050/2022, De 25 De Janeiro De 2022. 

Art. 2º - Deverá o servidor, ao retornar da licença de que trata o artigo anterior, apresentar 

relatório detalhado das atividades realizadas durante o período em que esteve afastado, 

nos termos do artigo 65, §4º da Lei Complementar Municipal nº 050/2022, De 25 De 

Janeiro De 2022. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal - 

Processo Administrativo n.º 2580/2022 

Portaria n.º 034/2022 

 

DECISÃO 

Trata-se de Sindicância Punitiva visando à apuração das supostas regularidades do 

servidor público Sr. Eduardo Donizetti Modenez. 

Conforme verificado nos autos, na data de 13 de maio de 2022, circulou um vídeo onde 

consta que o servidor público Sr. Eduardo Donizetti Modenez dentro do horário de 

expediente encontrava-se lavando veículo particular. 

É o relato do necessário. 

Adoto por razões de decidir o relatório emitido pela Comissão e diante da infração ao 

artigo 124 incisos II e IX da Lei Municipal nº 50/2022 aplico a penalidade prevista no 

artigo 132, caput da mesma lei, suspensão de 2 (dois) dias. 

Considerando a possibilidade do artigo 133 Lei Municipal nº 50/2022 converto a 

penalidade acima em multa 

Intime-se o servidor pessoalmente cientificando-o desta decisão. 

Publique-se, intime-se e registre-se. 

Após, nada mais sendo requerido arquive-se. 

Iracemápolis, 22 de agosto de 2022. 

Nelita Cristina Michel Franceschini 

Prefeita Municipal 

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 – PROCESSO Nº 77/2022 

  

A Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Iracemápolis/SP torna público o resultado da análise dos documentos de habilitação da 

Tomada de Preços 07/2022, Processo 77/2022. Conferidos os documentos apresentados 

pelas empresas, foi constatado que a empresa AOT AMBIENTAL E 

EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA não atendeu os seguintes itens do edital: 

5.2.4. Atestados de capacidade técnica OPERACIONAL, comprovando aptidão para 

desempenhar atividade pertinente e compatível com o objeto do contrato, acervados pelo 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo que comprovem a execução dos seguintes itens abaixo 

relacionados e suas respectivas quantidades: ITENS 2, 3, 4, 5 E 6; 5.2.5. Atestados de 

capacidade técnica PROFISSIONAL, comprovando aptidão para desempenhar atividade 

pertinente e compatível com o objeto do contrato, acervados pelo CREA – Conselho 
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Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

que comprovem a execução dos seguintes itens abaixo qualitativamente: ITENS 5 E 6, 

portanto, INABILITADA. Também foi constatado que a empresa WELLINGTON 

DOUGLAS DE OLIVEIRA MARTINS LIMPEZA E TRANSPORTE ME não atendeu 

os seguintes itens do edital: 4.7.3.1. Certidão de registro ou inscrição na entidade 

profissional competente, CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou 

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo (EMPRESA E PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL); 4.7.3.2. Atestados de capacidade técnica, comprovando aptidão para 

desempenhar atividade pertinente e compatível com o objeto social da empresa, 

acervados pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 4.7.4.1. Balanço patrimonial do último exercício 

social, já exigível e apresentado na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data em 

que requereu o registro, tomando como base a variação ocorrida no período, utilizando-

se o IGPM/FGV/SP – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas/SP, 

ou outro indicador que venha a substituí-lo; 5.2.3. Certidão de registro ou inscrição na 

entidade profissional competente, CREA – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo da empresa licitante e dos 

responsáveis técnicos vinculados a mesma; 5.2.4. Atestados de capacidade técnica 

OPERACIONAL, comprovando aptidão para desempenhar atividade pertinente e 

compatível com o objeto do contrato, acervados pelo CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo que 

comprovem a execução dos seguintes itens abaixo relacionados e suas respectivas 

quantidades: ITENS 1, 2, 3, 4, 5 E 6; 5.2.5. Atestados de capacidade técnica 

PROFISSIONAL, comprovando aptidão para desempenhar atividade pertinente e 

compatível com o objeto do contrato, acervados pelo CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo que 

comprovem a execução dos seguintes itens abaixo qualitativamente: ITENS 1, 2, 3, 4, 5 

E 6; 5.2.6. A comprovação do vínculo profissional deverá compor a documentação de 

habilitação mediante a apresentação de cópias reprográficas do contrato social, registro 

na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 

contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços, nos termos da Súmula 25 do TCESP; 5.2.8. 

Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível 

para a realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços, inclusive qual o tipo 

de vínculo que possui com a empresa licitante, acompanhada de declaração de sua 

disponibilidade, nos moldes do § 6º, do artigo 30, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações, 

portanto, INABILITADA. Após a análise dos documentos de habilitação, a senhora 

Presidente decide SUSPENDER a sessão. Dá-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

eventual interposição de recurso. Mantendo a decisão anterior, fica marcado para o dia 

24/08/2022 as 09:00 nova sessão para vistas ao processo aos interessados. Não havendo 

interposição de recurso, fica marcado para o dia 30/08/2022 a abertura dos envelopes de 

proposta financeira.  

Iracemápolis/SP, 22 de agosto de 2022. 

Grazielli Sgarbiero M. Marchiori 

Presidente da Comissão de Licitações 

 


