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DECRETO Nº. 3788/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

“Dispõe sobre a nomeação do Gestor para parceria com a Organização da Sociedade 

Civil.” 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

 

Considerando a necessidade de gerenciar parceria celebrada entre a administração pública 

e a Organização da Sociedade Civil nos termos dos artigos 61 e 62 da Lei 13.019, de 31 de 

julho de 2014; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso IV do art. 2º, alínea „h‟ do inciso V do 

art. 35, da Lei 13.019/14; 

DECRETA: 

Art. 1º. - Designa a Sra. MÁRCIA CRISTINA BALDINI, Coordenadora da Promoção 

Social, como gestora das parcerias firmada entre a Coordenadoria da Promoção Social e as 

Organizações da Sociedade Civil: 

§1º Os efeitos deste decreto, conforme o caso estende aos termos aditivos destas parcerias. 

§ 2º O servidor nomeado está impedido de gerenciar a parceria, no caso específico, se nos 

últimos 5 (cinco) anos tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1(uma) das entidades 

parceiras. 

§3º Fica impedido de gerenciar, o servidor que seja parente do dirigente ou de membros da 

diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem como se for 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau. 

§ 4º Confirmada a relação de que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, o gestor deve manifestar 

pela sua substituição por outro servidor de cargo ou função equivalente, exclusivamente 

para o caso, mantido sua atuação nos demais parcerias. 

§ 5º Constatada a irregularidade prevista nos termos que trata os §§ 2º e 3º deste artigo, 

todos os Atos do gestor tornam-se nulo, obrigando refazê-los, inclusive com visitas 

intempestivas às entidades parceiras. 

Art. 2º. - São obrigações do gestor, cumprir o estabelecido no art. 61 da Lei 13.019/14, no 

tocante a: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam 

ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas 

ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

III. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e 

durante a vigência do objeto, e submeter à homologação pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação designada, que deverá conter no mínimo: 

 

a) Descrição sumária as atividades e metas estabelecidas; 

b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 

benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

c) Valores efetivamente transferidos pela administração pública e valores 

comprovadamente utilizados; 

d) Quando for o caso, os valores pagos nos termos do art. 54 da Lei 13.019/14, 

os custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos financeiros, 

incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores devolvidos aos cofres públicos; 

e) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

organização da sociedade civil na prestação de contas; 

f) Análise das auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito de 

fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias. 

 

IV. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com 

base no relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 

da Lei 13.019/14. 

V. Disponibilizar ou requisitar da administração municipal, materiais e equipa-

mentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação. 

VI. Cumprir com os prazos previstos na Lei 13.019/14, e no instrumento da 

parceria, quanto ao parecer conclusivo e aos recursos impetrados. 

VII. Exigir a prestação de contas da entidade parceiras, conforme determina a Lei 

13.019/14, e demais exigências previstas no instrumento de parceria e nas 

normas do Tribunal de Contas jurisdicionado, caso houver. 

VIII. Realizar pesquisa de satisfação das parcerias quando a duração for superior a 

1(um) ano. 

Art. 3º. - Na hipótese de não execução ou má execução de parceria em vigor ou de 

parceria não renovada, conforme prevê o parágrafo único do art.62 da Lei 13.019/14, cabe 

ao gestor notificar a Administração Municipal, no prazo de 03 dias do conhecimento do 

fato, para que intervenha no objeto a fim de atender ao que dispõe o artigo 62 da referida 

Lei, sob pena de responsabilidade. 

Art. 4º. - Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as OSC. 

Art. 5º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um. 

 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

-Prefeita Municipal- 

DECRETO Nº 3789/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

“Que altera Membros do Conselho Municipal de Assistência Social. ” 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeito Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em principal a Lei Orgânica do 

Município; 

Considerando as Leis Municipais nº 971/95 de 14 de dezembro de 1995, e nº 1141/99 de 

23 de novembro de 1999; 

Considerando Ofício nº. 08/2020 de 02/07/2020 da Coordenadoria Municipal de Promoção 

Social; 

D E C R E T A: 

Art. 1.º - Ficam prorrogados por 02 (dois) anos os mandatos dos membros do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Iracemápolis: 

 

I - Representantes do Governo Municipal. 

A - Representantes da Coordenadoria Municipal de Promoção Social: 

Silvana Cristina de Sousa Sestenaro – Titular 

Joice Patrícia Telles – Suplente 

B - Representantes da Coordenadoria Municipal de Saúde: 

Silene Vanessa Vicelli – Titular 

Karina Aparecida Brunetta – Suplente 

C - Representantes da Coordenadoria Municipal de Finanças e Suprimentos: 

Maria Lúcia Grillo Cardoso – Titular 
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Mauro Alves – Suplente 

D - Representantes do Gabinete do Prefeito: 

Thaís Larissa Olivatto Cardoso– Titular 

Nelson Benedito Granso – Suplente 

E - Representantes da Coordenadoria Municipal de Educação: 

Vilcéia Salvino da Silva Corrêa – Titular 

Jacqueline Emiliana Baldesin Rossi – Suplente 

II - Representantes da Sociedade Civil. 

A - Representantes das Crianças e Adolescentes 

Giovana Tavares da Silva – Titular (Aril) 

Valentina Aparecida Marchesin - Suplente (Creche Lar Constante Ometto) 

B - Representantes das Crianças e Adolescentes 

Paulo Giovani Lima –Titular (Associação Ágape Missões Urbanas) 

Lucrécia Cândido do Prado – Suplente (Associação Oficina Mãe) 

C - Representantes dos Idosos 

Aline Ferreira Matteussi – Titular (Lar São Vicente de Paulo) 

Maria Inês Bertanha – Suplente (Grupo Amizade da Terceira Idade) 

D - Representantes de Clube de Serviços 

José Roberto Modenese - Titular (Clube de Cavaleiros de Iracemápolis)  

E - Representantes da Associação de Pais e Mestres 

Cleide Machado Guimarães – Titular (EE João Ometto) 

Rejane Maria Pereira de Menezes Teixeira – Suplente (EE Cesarino Borba) 

Art. 2.º - A Diretoria Executiva terá o mandato de 28 de fevereiro de 2020 a 27 de 

fevereiro de 2021 e fica constituído pelos seguintes membros: 

Presidente: Thaís Larissa Olivatto Cardoso 

Vice-Presidente: Giovana Tavares da Silva  

1ª Secretária: Aline Ferreira Matteussi 

2ª Secretária: Silvana Cristina de Sousa Sestenaro 

1ª Tesoureiro: Rejane Maria Pereira de Menezes Teixeira 

2º Tesoureira: Mauro Alves 

Art. 3.º - A presente nomeação é sem ônus para o Município. 

 

Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI  

- Prefeita Municipal - 

DECRETO N. º 3790/2021 DE 08 DE JUNHO DE 2021. 

“Que prorroga a validade do Processo Seletivo n.º 01/2020”. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeito Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município; 

Considerando o prazo de validade do Processo Seletivo de Provas e Títulos nº. 01/2020;  

Considerando Ofício nº. 01/2020 de 06/01/2021, da Diretoria de Recursos Humanos; 

Considerando que a abertura de novos Processos Seletivos para os mesmos Empregos 

Permanente, demandaria custos elevados para a administração e despesas para os 

candidatos. 

D E C R E T A: 

Art. 1.º - Fica prorrogada a validade do Processo Seletivo n.º 01/2020 por 01 (um) ano,  

com vencimento em 28  de fevereiro  de 2022. 

 

 

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

-Prefeita Municipal- 

PORTARIA N. º 36/2021, DE 8 DE JANEIRO 2021. 

“Designação de Coordenadora do CRAS”. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei. 

Considerando a Lei Municipal 2057/2013 de 22 de outubro de 2013. 

 RESOLVE: 

Art. 1.º - Pela presente portaria designar a servidora SABRINA RAQUEL ROSADA DE 

OLIVEIRA, RG nº 40.861.546-1 a exercer a função de Coordenadora do CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social, conforme a exigência da Norma Operacional Básica 

de Recursos Humanos do Sistema Único da Assistência Social – NOAB-RH/SUAS, 

ficando a servidora disponível durante o horário de funcionamento do CRAS. A 

designação é sem ônus para o Município. 

 

Art. 2.º - A servidora fará jus a uma gratificação através do pagamento direto do Bloco da 

Proteção Social Básica -  equivalente a 70% (setenta por cento) do salário base da função. 

 

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

disposições em contrário. 
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CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 
NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

-Prefeita Municipal- 

PORTARIA Nº 37/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021. 

“Que nomeia servidor no emprego em comissão que especifica 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; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica nomeada para exercer o emprego em comissão de DIRETOR DA DIVISÃO 

DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA a Senhora VIVIAN GRAZIELA 

DA SILVA, RG nº 26.873.829-4, enquadrado na referência 40, da Lei Municipal nº 

1962/2012, de 10 de abril de 2012. 

Art. 2º - Deverá ser entregue no ato da posse, a declaração de bens do servidor ora 

nomeado, como determina o artigo 75 da Lei Orgânica do Município. 

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

em contrário. 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

PORTARIA N. º 38/2021 DE 8 DE JANEIRO DE 2021. 

 

“Designa profissional do Sistema Único de Assistência Social responsável técnico pela 

Vigilância Socioassistencial. ” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeito 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 Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social que, 

ainda na versão de 2005, aprovada pela Resolução CNAS N°130, de 15 de julho de 2005, 

prevê a Vigilância Socioassistencial; 

Considerando que a Lei Orgânica da Assistência Social, em redação dada pela Lei Federal 

12.435, de 2011 reforça em seu Artigo 2o que um dos objetivos da Assistência Social, 

enquanto Política Pública é “a Vigilância Socioassistencial, que visa a analisar 

territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 

de ameaças, de vitimizações e danos”; 

Considerando que o Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social, 

aprovado pela Resolução CNAS n° 18 de 15 de julho de 2013, que prevê como meta para 

o município a instituição da Vigilância Socioassistencial; 

Considerando a RESOLUÇÃO Nº 269, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2006 que aprova a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social 

– NOB-RH/SUAS, estabelecendo os diversos profissionais deste Sistema; 

Considerando a “Nota Técnica com Parâmetros para atuação das e dos profissionais de 

Psicologia no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) ”, de 2016, do 

Conselho Federal de Psicologia que orienta o Psicólogo no exercício da Vigilância 

Socioassistencial; 

Considerando o Decreto Municipal n°3359, de 20 de dezembro de 2018, que estabelece a 

Vigilância Socioassistencial, bem como suas atribuições, no órgão gestor da Assistência 

Social; no caso, Coordenadoria de Promoção Social; 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear a Senhora SILVANA CRISTINA DE SOUZA SESTENARO, RG n. º 

25.911.782-1, para exercer a função de Técnica responsável pela Vigilância 

Socioassistencial do Município de Iracemápolis 

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

em contrário.  

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeito Municipal- 

ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que, no dia e hora especificados, nas dependências do Paço Municipal, à Rua 

Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, CEP: 13.495-000, Telefone (19) 

3456-9200, realizará o Pregão Presencial 01/2021, tendo como objeto o Registro de preços 

objetivando a eventual e futura aquisição, por fornecimento parcelado e a pedido, de 

medicamentos para o regular atendimento da demanda da Atenção Básica, Avaliação 

Social e Pronto Socorro. Sessão de entrega e abertura dos envelopes será no dia 

19/01/2021 às 8:30h, na Sala de Licitações. O edital e seus anexos encontram-se à 

disposição dos interessados para consulta e retirada no site www.iracemapolis.sp.gov.br 

(Licitações). Outras informações e questionamentos somente pelo e-mail 

compras@iracemapolis.sp.gov.br, com o Pregoeiro. 

Iracemápolis/SP, 07 de janeiro de 2021. 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2021 

A Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, torna público para conhecimento de 

interessados que está sendo processada a Dispensa de Licitação conforme descreve-se. 

Contratante: Município de Iracemápolis. Contratada: Miguez Queiroz Soluções 

Tecnológicas LTDA – EPP CNPJ: 26.095.288/0001-19 - Objeto: Impressão de carnês de 

IPTU Exercício 2021 – Valor Global: R$ 9.675,00. Ficam ratificados os termos deste 

processo de dispensa de licitação, nos moldes do artigo 24, Inciso II da Lei Federal 

8.666/93 e posteriores alterações. Nelita Cristina Michel Francheschini – Prefeita 

Municipal. Iracemápolis/SP, 07 de janeiro de 2021. 


