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PORTARIA N.º 64/2022, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022. 

“Instaura Sindicância Punitiva para apuração de eventuais faltas funcionais de 

servidora”. 

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 protocolo sob n.º 4070 de 04 de agosto de 2022; 

CONSIDERANDO os indícios e a necessidade de serem apurados os fatos apontados, 

bem como os conexos que possam emergir no decorrer dos trabalhos; 

CONSIDERANDO o dever de agir da Administração Pública; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica instaurada sindicância punitiva em face da servidora Rozeli Aparecida 

Donizete Borba Silva, agente comunitária de saúde, visando à apuração das supostas 

irregularidades previstas no artigo 123, I, II e XX da Lei Complementar n.º 50 de 25 de 

janeiro de 2022, bem como dos fatos conexos que possam emergir no decorrer dos 

trabalhos. 

Art. 2.º - A comissão processante será constituída com os seguintes membros: 

Presidente: Leonardo Kaiala Goulart Ferreira, Procurador; 

Relator: Paulo Cezar Pelissari, Procurador; 

Membro: Lais Marrafon da Silva, Agente Comunitário de Saúde. 

Parágrafo único – A Comissão poderá requerer informações para todos os setores da 

Prefeitura 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 treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

PORTARIA N.º 065/2022 DE 13 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

“Prorrogação de prazo para continuidade e conclusão dos trabalhos da Comissão de 

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 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

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

pela Lei Orgânica do Município e; 

CONSIDERANDO a instauração de Sindicância, através da Portaria 057/2022 de 22 de 

setembro de 2022, que 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. 

 CONSIDERANDO que o período para apuração dos fatos será insuficiente, conforme 

Ofício SMS 002/2022, haja vista procedimentos ainda em trâmite, bem como o descanso 

remunerado do seu presidente tirular entre 19/09/2022 e 09/10/2022 

RESOLVE: 

Art. 1.º - Prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos trabalhos da 

Portaria 057/2022, contados a partir de 24/09/2022, para apuração dos fatos apontados na 

solicitação de sindicância. 

Art. 2.º - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.Iracemápolis aos treze dias do mês de setembro do ano de dois 

mil e vinte e dois. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

 

 

 


