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P O R T A R I A 
 

Nº 594/2019 
 

 

“Institui comissão de seleção, monitoramento 

e avaliação das parcerias a serem firmadas 

pela Secretaria Municipal da Educação”. 

 

 

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

confere o artigo 69, inciso V, VI, VIII da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 

 

                                              R E S O L V E 

 

Artigo 1º - Instituir comissão de seleção, monitoramento e avaliação das parcerias a 

serem firmadas pelo Município, por meio da Secretaria Municipal da Educação - Seduc, junto as 

Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações. 

 

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

 

Presidente: Ivanise Birelo Lopes, matrícula nº 4990-0 

 

Membro: Maria de Lurdes dos Santos Pombo, matrícula nº 3116-0 

 

Membro: Juraci Marques de Oliveira, matrícula nº 5224-8 

 

Membro: Erik Violante Moreno, matrícula nº 6948-5 

 

Membro: Katia Maria Furtado Sampaio, matrícula nº 3576-9 

 

Artigo 3º - Definir que compete à Comissão: 

 

I. Analisar a documentação e os planos de trabalhos, aprovar e classificar as propostas 

apresentadas pelas organizações da sociedade civil; 

II. Processar e julgar chamamentos públicos; 

III. Monitorar e avaliar as parcerias celebradas com Organizações da Sociedade Civil, nos 

termos da Lei Federal nº 13.019/2014; 
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IV. Emitir relatórios técnicos, em conformidade com a legislação; 

V. Homologar relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Administração 

Pública; 

VI. Servir de canal direto entre o Município e Organizações da Sociedade Civil nos 

assuntos relacionados a convênios, termos de colaboração, termos de fomento, termos de 

cooperação e termos de parceria; 

VII. Verificar as irregularidades nas aplicações dos recursos e comunicar as 

autoridades competentes; 

VIII. Verificar a dotação específica; 

IX. Averiguar a regularidade na documentação apresentada pelas Organizações da 

Sociedade Civil; 

X. Manter arquivada a documentação das irregularidades encontradas; 

XI. Indicar à Secretaria 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;  

XII. Analisar e opinar sobre os documentos apresentados pelas Organizações da 

Sociedade Civil, podendo, se necessário, solicitar informações adicionais, realizar visitas 

técnicas, estabelecendo prazo para que as organizações se manifestem quanto aos 

apontamentos, em atendimento à legislação vigente; e 

XIII. Opinar sobre custos e indicadores. 

 

Artigo 4º - A presente Comissão executará as funções relativas a esta Portaria, sem 

prejuízos daqueles atinentes a seus cargos, e farão jus à gratificação na conformidade do Artigo 147 da 

Lei Complementar Municipal nº 146/2011.  

 

Artigo 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 02 de janeiro de 2019, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Portarias 

1114/2017 e 1128/2018. 

 

                                                                                                        São Sebastião, 06 de junho de 2019. 

 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


