
 

 

  
PORTARIA Nº. 21.964/2021 

 

 

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE 
COMISSÃO DE SELEÇÃO DA CHAMADA 
PÚBLICA, ESTABELECIDA PELA LEI 
FEDERAL 13.019/2014, DECRETO 
MUNICIPAL Nº. 5245/2016 E LEI 
MUNICIPAL Nº. 3817/2016 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 

exercício de suas atribuições legais, com fundamento disposto na 

Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica Municipal e; 

 
Considerando que o Município de Ibiraçu utilizará a Lei 13.019/2014, 

regulamentado pelo Decreto Municipal nº. 5245/2016, para dar maior 

segurança e transparência às parcerias celebradas entre a Administração 

Pública e as entidades do terceiro setor; 
 

Considerando que Município de Ibiraçu, em razão da nova Lei dos 
Convênios, previu a substituição dos convênios por dois novos modelos 

de ajuste: os termos de colaboração e os termos de fomento, sendo 

orientado pela própria Lei a criação de duas Comissões distintas, uma de 

seleção e outra da fiscalização. 

 

  

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica instituída a Comissão de Seleção, órgão colegiado 
destinado a processar e julgar chamamentos públicos, constituída e 
composta pelos seguintes servidores: 
 

 - VALESKA CRISTINA MODENESE RAMALHO – Presidente 
 - ELAINE DA PENHA TOMÉ – Membro 
 - ANDREA MAURA DE OLIVEIRA – Membro 
 

Art. 2º - A comissão ora constituída desempenhará suas atividades 
nos processos de chamamento público, dispensa ou inexigibilidade geridos 
pela Lei 13.019/2014, solicitando e aprovando os documentos das 



 

 

instituições parceiras ou fomentadas, 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. 
 

Art. 3º - 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 Municipal de Ibiraçu/ES, 24 de novembro de 
2021. 
    
 
 

DIEGO KRENTZ 

Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de 
novembro de 2021. 
 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 


