
  

 

Registrada em livro próprio e publicada por afixação data supra. 

 

 
P O R T A R I A 

 
Nº 557 /2017 

 
 

“Dispõe sobre designação de servidores para compor a 

Comissão de seleção, monitoramento e avaliação das 

parcerias firmadas por meio de termo de colaboração e 

fomento firmados pela Prefeitura Municipal de São 

Sebastião, através da Secretaria Municipal da 

Educação”. 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício das atribuições 

que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de São 

Sebastião.  

 

CONSIDERANDO que o fortalecimento das políticas educacionais, o 

município de São Sebastião firma convênio com Instituições sem fins lucrativos; 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da análise e verificação quanto à 

documentação das Instituições; 

CONSIDERANDO a existência de procedimentos legais para a utilização do 

recurso público; 

CONSIDERANDO as responsabilidades e obrigações assumidas pela 

Instituição quando da celebração do termo de convênio; 

CONSIDERANDO a existência de um Plano de Trabalho que fixa quais os 

critérios para a utilização do recurso público, sob pena da utilização destes valores 

serem considerados indevidos ou ilegais; 

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização mensal da prestação de 

contas e de outros altos dessas Instituições, referente aos convênios firmados pela 

Municipalidade; 

CONSIDERANDO que a fiscalização deve ser realizada por servidores 

públicos. 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da análise e seleção, pela comissão, das 

propostas apresentadas em chamamento público para repasse ao terceiro setor. 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo indicados para integrarem a 

Comissão de Avaliação, Controle e Fiscalização dos Convênios firmados pela 

Prefeitura Municipal de São Sebastião, através da Secretaria Municipal da Educação 

com Instituições por meio de Edital de Chamamento Público: 

 

LOTAÇÃO NOME MATRÍCULA 
SEDUC MARIA DE LURDES DOS SANTOS POMBO 3116-0 

SEDUC JURACI MARQUES DE OLIVEIRA 5224-8 

SEDUC IVANISE BIRELO LOPES 4990-0 

SEDUC ANA PAULA PEREIRA SIQUEIRA 5067-9 

SEDUC KATIA MARIA FURTADO SAMPAIO 3576-9 

  

 

Art. 2º - DEFINIR que compete à Comissão: 

I. Servir de canal direto de comunicação da Prefeitura de São Sebastião 

com todas as Instituições nos assuntos relacionados aos convênios; 

II. Analisar os Projetos e Planos de Trabalho das entidades beneficiárias; 

III. Verificar as irregularidades nas aplicações de recursos e comunicar as 

autoridades competentes; 

IV. Verificar a dotação específica; 

V. Averiguar a regularidade da documentação das Entidades; 

VI. Manter arquivada a documentação das irregularidades encontradas; 

VII. Indicar à Secretária Municipal da Educação a glosa de atas, estatutos, 

notas fiscais e quaisquer outros documentos pertinentes que não 

atenderem os requisitos exigidos pela Comissão e legislação vigente. 

 

 

Art. 3º - DETERMINAR que também compete a Comissão a análise da 

documentação da prestação de contas dos convênios firmados pelas Instituições 

mencionadas na presente Portaria com Programas do Governo Federal: Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE, Programa Desenvolvimento da Educação – PDE 

e Programa Mais Educação. 
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Art. 4º - ESTABELECER – que a Comissão solicitará auxílio e providência, 

quando houver necessidade de tomada de decisões que ultrapasse suas 

competências, fazendo jus ao recebimento da gratificação, na conformidade do Art. 

147 da Lei Complementar nº 146/11. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião, 15 de março de 2017. 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 

 


