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DECRETO Nº. 3951/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

"Substituição, em caráter excepcional, enquanto perdurar período de férias de membros 

da Comissão de Seleção para parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil 

e que se encontrem impossibilitados de participar de reuniões ordinárias e 

extraordinárias”. 

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 de 2014. 

DECRETA: 

Art. 1º. - Ficam substituídas, em caráter excepcional, enquanto perdurar o período de 

férias de membros da Comissão de Seleção para parcerias celebradas com Organizações 

da Sociedade Civil e que se encontrem impossibilitados de participar de reuniões 

ordinárias e extraordinárias, conforme abaixo mencionado: 

I – A Sr.ª Débora Cristiano Fonseca, Oficial I, pela Srª Fabiana de Aguiar Inez – 

Professora, e 

II – A Sr.ª Silvana Cristina de Souza Sestenaro, Assistente Social, pela Sr.ª Gisele 

Camargo Cintra – Psicólogo Infantil. 

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 sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

 


