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P O R T A R I A 
 

Nº 1370/2018 
 

 

“Institui Comissão Permanente de Seleção de 
Projetos, monitoramento e avaliação das parcerias a 
serem firmadas pela Secretaria de Esportes e pelo FIE 
– Fundo de Incentivo ao Esporte”. 

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 

  
 

R E S O L V E: 
 
 

Artigo 1º - Criar a Comissão Permanente de Seleção de Projetos, Monitoramento e Avaliação das 

parcerias a serem firmadas pelo município, por meio da SEESP – Secretaria de Esportes e pelo FIE – Fundo de 

Incentivo ao Esporte, junto as Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e suas 

alterações. 

 

Artigo 2º - Nomear os seguintes membros para compor a Comissão: 

1) Equipe de Seleção de Projetos: 

a) Marcela de Santana Lima Cury 

b) Júlio César Frazão 

c) Lívio Piva Júnior 

d) Ubiratan Nascimento Mourão 

e) Felipe de Pra Amorin Bezerra 

2) Monitoramento e Avaliação 

2.1) Equipe Gestora: 

a) Nelsino da Conceição Silva 

b) Marcela de Santana Lima Cury 

c) Júlio César Frazão 

2.2) Equipe de Monitoramento: 

a) Osíris Nepomuceno Santana Neto 

b) Rodrigo Miranda Salles 

c) Lívio Piva Júnior 

d) Matheus Gonçalves Costa 

e) Leandro Domingos de Souza. 

3) Presidente da Comissão 

Philipe Gaian Garibaldi Marmo 



  

 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

2 

 

Artigo 3º - A Comissão possui caráter permanente e tem como atribuição selecionar projetos, 

monitorar e avaliar a parceria firmada pelo Termo de Colaboração entre o Município de São Sebastião, através 

da SEESP – Secretaria de Esportes e pelo FIE-Fundo de Incentivo ao Esporte, e as Organizações da Sociedade 

Civil, emitindo relatórios técnicos, em conformidade com a legislação; 

§ 1º - Cabe aos gestores o acompanhamento minucioso do cumprimento dos planos de trabalho, 

bem como das responsabilidades assumidas pelas Organizações da Sociedade Civil além de todas as 

atividades e responsabilidades previstas na legislação; 

§ 2º - A equipe de monitoramento deverá homologar os relatórios dos gestores e emitir parecer 

conclusivo, além de todas as atividades e responsabilidades previstas na legislação. 

§ 3º - Compete à equipe de seleção de projetos analisarem os documentos propostos pelas 

organizações da sociedade civil e apreciar todos os Planos de Trabalhos e documentos apresentados, podendo, 

se necessário, solicitar informações adicionais, realizar visitas técnicas, estabelecendo prazo para que as 

organizações se manifestem por escrito quanto ao solicitado, a fim de selecionar, monitorar e avaliar as 

entidades que atenderem aos requisitos previstos na Lei Federal de nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 

13.204/2015 e no edital do Chamamento Público. 

§ 4º - Compete ao Presidente da comissão a coordenação dos trabalhos. 

 

Artigo 4º - A Comissão poderá recorrer a outros profissionais e assessoramento técnico, quando 

necessário, para subsidiar seus trabalhos e decisões. 

 

Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
 

São Sebastião, 01 de novembro de 2018. 
 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


