
 

 

 
PORTARIA Nº 21.636/2021 

 
 
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 
DOS MEMBROS QUE 
COMPORÃO A COMISSÃO DE 
SELEÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA. 

 
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, e; 

 
Considerando o dispositivo na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas 

alterações que estabelece normas para as parcerias voluntárias 
envolvendo ou não recursos financeiros entre a administração e as 
organizações da sociedade civil e o Decreto Municipal nº 5.245/2016 que 
regulamentou no âmbito municipal a respectiva Lei Federal; 

 
Considerando a necessidade de constituição da Comissão de 

Seleção de que trata o inciso X do art. 2º da Lei Federal nº 13.019/2014 e 
o Decreto Municipal nº 5.245/2016; 

 
Considerando que o projeto a ser financiado será com recurso 

específico do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 
 
Considerando a reunião ordinária deste Conselho realizada na 

data de 05 de agosto de 2021; 
 

Considerando o pedido formulado através do processo 
administrativo n.º 003741/2021. 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Seleção, órgão colegiado 
destinado a processar e julgar chamamentos públicos dos recursos 
oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, constituída e 
composta pelos seguintes membros: 

 
 

Presidente: Jamily Siller Lahass 

Membro: Isabelly Seixas de Vasconcelos 



 

 

Membro: Ana Paula Recla Marciano 

Membro: Miria Aparecida Vescovi 

 

Art. 2º A comissão ora constituída desempenhará suas 
atividades especificamente dos projetos a serem financiados com recurso 
do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa nos processos de 
chamamento público feridos pela Lei 13.019/2014 e suas alterações, 
solicitando e aprovando os documentos apresentados pelas Organizações 
de Sociedade Civis, emitindo parecer técnico, elaborando Editais se for o 
caso, publicando-os e, por fim, remetendo-os aos demais setores 
necessários a conclusão dos processos com celeridade, nos termos do 
Decreto Municipal de nº 5.245/2016. 
 

Art. 3º Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão poderá 
solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro 
desse colegiado, da respectiva política pública objeto do chamamento em 
processamento e julgamento. 

 
Art. 4º A Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria é 

vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano. 

 
 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 09 de agosto de 
2021. 
 
 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 09 de 
agosto de 2021. 
 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI  
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 


