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DECRETO Nº. 3808/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

"Dispõe sobre a alteração da Comissão de Monitoramento e Avaliação para parcerias 

celebradas com Organizações 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 monitorar e avaliar as parcerias celebradas entre a 

Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nos termos da Lei 13.019/14; 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso XI do Art. 2º., e § 1 0 do art. 27 da Lei 

13.019, de 31 de julho de 2014, 

 

 DECRETA: 

Art. 1º. – Designa como membros para monitorar e avaliar as parcerias firmadas entre o 

Município de Iracemápolis e as organizações da Sociedade Civil, os seguintes servidores 

ou Conselheiros: 

 I. Presidente: Maria Lúcia Grillo Cardoso - Diretor do Setor de Patrimônio; 

II. Membro: Fabiana de Aguiar Inez - Professora; 

III. Membro: Sabrina Raquel Rosada de Oliveira – Psicóloga. 

Art. 2º. Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as Organizações da Sociedade Civil. 

§ 1º. A nomeação dos membros deve manter pelo menos 2 funcionários com cargo efetivo 

e cumprido o estágio probatório. 

§ 2º. O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão, em caso específico, 

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

entidades em disputa. 

§ 3º.  Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de dirigentes 

"ou membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem 

como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

§ 4º. Confirmada a relação de que trata os parágrafos 2º. e 3º. deste artigo, o membro da 

comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor ou conselheiro caso 

esteja impedido ou impossibilitado de assumir as funções que a Comissão necessita. 

§ 5º. Constatadas as irregularidades previstas nos parágrafos 2º. e 3º., todos os Atos da 

Comissão, relativamente àquele certame, tornam-se nulos. 

§ 6º. Os efeitos deste decreto, conforme o caso, se estendem aos termos aditivos das 

parcerias. 

 

Art. 3º. Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar os relatórios 

técnicos de monitoramentos elaborados pelo gestor, conforme previsto no art. 59 da Lei 

13.019/14. 

Parágrafo Único - A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá vistoriar e fiscalizar 

a parceria no local onde se realiza o objeto, sem descaracterização das funções do Gestor. 

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

 

Iracemápolis, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

DECRETO Nº. 3809/2021 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021. 

Dispõe sobre alteração de membros da Comissão de Seleção para parcerias celebradas 

com Organizações 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 selecionar a parceria mais vantajosa a ser celebrada entre a 

Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nos termos dos artigos da Lei 

13.019/14; 

E em cumprimento a nomeação que trata inciso X do Art.20, e § 1 0 do art. 27 da Lei 

13.019 de julho de2014. 

DECRETA: 

Art. 1º. - Fica alterada a composição da Comissão para a Seleção de parcerias firmadas 

entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, com os seguintes 

membros: 

I. Presidente: Mário Domingos Leme - Contador; 

II. Membro: Débora Cristiano Fonseca — Oficial I; 

III. Membro: Daniela Redondano — Professor I; 

IV. Membro: Silvana Cristina de Souza Sestenaro — Psicóloga; 

V. Membro: Jonathas Leite - Diretor de Tributação. 

 

§ 1º. A nomeação dos membros deve manter pelo menos 2 funcionários com cargo efetivo 

e cumprido o estágio probatório. 

§ 2º. O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão, em caso específico, 

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

entidades em disputa. 

§ 3º. Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de dirigentes ou 

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

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

§ 4º. Confirmada a relação de que trata os parágrafos 2º e 3º deste artigo, o membro da 

comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor ou conselheiro caso 

esteja impedido ou impossibilitado de assumir as funções que a Comissão necessita. 

§ 5º. Constatada as irregularidades previstas nos § 2º. e §3º, todos os Atos da Comissão, 

relativamente àquele certame, tornam-se nulos. 

Art. 2º. - Compete a Comissão de Seleção processar e julgar os chamamentos, em todas as 

fases, selecionar, classificar, verificar documentos e homologar, as parcerias nos prazos 

previstos. 

§ 1º.  A comissão deve solicitar que a Administração pública divulgue o resultado do 

julgamento 5 dias em página do sítio oficial da administração pública na internet ou sítio 

eletrônico oficial equivalente. 

§ 2º. Comissão de Seleção deverá exigir da Entidade classificada e selecionada, o 

atendimento aos requisitos previstos e exigidos na Lei 13.0192/14, que caso não atendido 

proceder-se-á a verificação da posteriormente classificada, e assim sucessivamente. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA -SE. 

Iracemápolis, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. 

 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 
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CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra.DEBORA GRILLO BOTIAO para 

assumir o contrato temporário no cargo de  PROFESSOR I – ENSINO INFANTIL 

referente ao  PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao  departamento de 

recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 10 de Fevereiro de 2021. 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. ALINE CESARIO DE OLIVEIRA 

CAMARGO para assumir o contrato temporário no cargo de  PROFESSOR I – ENSINO 

INFANTIL referente ao  PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao 

departamento de recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 10 de Fevereiro de 2021. 

 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. KARINE CERRUTI para assumir 

o contrato temporário no cargo de  PROFESSOR I – ENSINO FUNDEMANTEL referente 

ao  PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao  departamento de recursos 

humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 10 de Fevereiro de 2021. 

Bianca do Nascimento Chica 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 


