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PORTARIA Nº. 062/2022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022. 

“Constitui a Comissão Especial para Organização, Acompanhamento e Fiscalização de 

Concurso Público. 

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 a Contratação de empresa especializada visando o planejamento, a 

organização, a operacionalização e execução de Concurso Público e para os cargos do 

quadro permanente e de funções com demandas existentes para substituição de 

funcionários efetivos;  

 

CONSIDERANDO necessidade da realização de concurso público para preenchimento 

de empregos vagos ou criados por lei para atendimento da demanda funcional do 

Município e de processo seletivo, para contratação temporária de funções em substituição 

aos empregados efetivos, afastados; 

 

CONSIDERANDO que é preceito constitucional a realização de Concurso Público para 

ingresso de servidores no serviço público; 

 

Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo baixou instrução, que 

normatiza a admissão de pessoal na Administração Pública do Estado e dos Municípios; 

 

CONSIDERANDO que é dever do Chefe do Executivo preservar o pleno atendimento 

dos princípios da legalidade, transparência e moralidade;   

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º. Constituir a Comissão Especial para Organização, Acompanhamento e 

Fiscalização do Concurso Público e nomear os seguintes membros: 

I. Cassio Calice Martin – Matrícula nº 1.791 

II. Simone Marcicano Rizzo – Matrícula nº 834 

III. Luís Fernando de Oliveira Fontanin – Matrícula nº 3.281 

 

Parágrafo Único: A presidência da Comissão será exercida pelo primeiro nomeado, 

sendo que os demais se constituirão em membros efetivos da presente comissão. 

 

Artigo 2º. Dentre as atribuições, a esta Comissão compete: 

a) Fornecer todos os dados e informações precisas à empresa contratada, para que esta 

possa elaborar os editais necessários para a abertura do concurso público; 

b) Fiscalizar a prestação dos serviços da empresa contratada;  

c) Analisar e validar os editais e os comunicados relacionados ao concurso público; 

d) Julgar os pedidos de isenção de taxa de inscrição dos candidatos, após a análise e 

parecer da empresa Contratada, nos casos previstos em lei – se houver; 

e) Receber e analisar os relatórios diversos e listagens contendo os resultados das pro-

vas; 

f) Responder, no que couber, aos órgãos públicos, como TCU, sindicatos e demais en-

tidades, quanto a possíveis questionamentos pertinentes ao processo de seleção, assesso-

rados pela empresa Contratada; 

g) Aprovar os atos realizados pela empresa contratada, tais como: cronograma de exe-

cução de acordo com as fases do concurso público; minuta do edital; a matéria técnica 

pertinente a arquitetura e urbanismo, entre outros atos necessários ao andamento do con-

curso. 

h) Homologar o resultado final do concurso público. 

 

Artigo 3º. Aplicam-se aos membros desta comissão e seus parentes consanguíneos ou 

por afinidade os motivos de suspeição e de impedimento para a participação no concurso 

público. 

§1º.  Constituem motivo de suspeição ou impedimento: 

 

I – A existência de candidatos funcionalmente vinculados a comissão do concurso público 

ou de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, cuja inscrição haja sido deferida; 

II – Não poderão participar do concurso público e ou do processo seletivo, os membros 

da comissão deste certame e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas 

objetivas, assim como seus parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou 

colateral, até o segundo grau. 

§2º. Os motivos de suspeição e de impedimento deverão ser comunicados ao 

PRESIDENTE desta Comissão, por escrito, até 03 (três) dias úteis após a publicação da 

relação dos candidatos inscritos. 

Artigo 4º. Os serviços serão prestados a título gratuito e considerados de relevância para 

a Municipalidade. 

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

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

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

Prefeito Municipal 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Notificante: Prefeitura Municipal de Iracemápolis/SP 

Notificada: CECAM – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal 

Ltda 

 

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

119/2018, cujo objeto é a cessão onerosa de licença de uso temporário de diversos 

softwares/módulos de sistemas informatizados integrados de gestão financeira, 

econômica e patrimonial com implantação, customização, migração de dados, 

treinamento e manutenção. 

Venho, informa-lhe que após informações dos fiscais responsáveis pelos módulos 

contratados da Prefeitura Municipal de Iracemápolis ficou detectado a ausência da 

prestação de serviços em relação aos softwares: Administração de pessoal com 

apontamento eletrônico e holerite Web, no que diz respeito ao modulo referente à 

entrega das informações obrigatórias ao E-social, a falta de envio das informações 

poderá acarretar em multa ao órgão público estando assim cumprindo parcialmente o 

Contrato sob nº 119/2018. 

 Ab initio, impende observar que de acordo com a Lei n° 8. 666 de Junho de 1993 da 

Constituição Federal, que (institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública). Diz que, 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.  

Isto posto, considerando que a empresa contratada, qual seja, CECAM – Consultoria 

Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda, vem descumprindo a prestação de 

serviço, conforme contrato firmado entre as partes. 

 Nessa medida, atentando-se às cláusulas contratuais e, de igual modo, aos dispositivos 

legais aplicáveis ao caso, o Município Contratante vem, pela presente, notificar a empresa 

CECAM – Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal Ltda para que 

providencie a prestação de serviço na íntegra, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e 

oito) horas, a contar do recebimento desta notificação. 

 Ressaltamos, outrossim, que, caso a CECAM – Consultoria Econômica, Contábil e 

Administrativa Municipal 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 
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contratuais, adotará todas as medidas administrativamente cabíveis, com fito de proceder 

à rescisão do contrato e sansões, para que não haja maiores prejuízos ao erário e ao 

interesse público. 

Atenciosamente, 

Iracemápolis, 05 de Setembro de 2022. 

Nelita Cristina Michel Franceschini 

Prefeita Municipal de Iracemápolis. 

 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Chefe de Coordenadoria de Recursos Humanos 

 


