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O Prefeíto Municípa1 de lrapuã.
Estado de São Paul-o, usando de
suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de moniEorar e avaliar as

celebradas entsre a Administração pública e
Organizações da Sociedade Civit nos t.ermos dos artsigos 58 e 59
Lei 13.019 de 31 de julho de 2Ol-4;
parcerias

E em cumprimento a designação que t.rat.a
art. 2" e al-ínea h do inciso V do art.. 35 da Lêi
julho de 2014;

o
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inciso XI
019 de 31

as
da

do
de

DECRETA:
Art.l". Designar para compor a Comissão de Monitoramento
e Avaliação das parcerias a serem firmadas ent.re o Município de
Irapuã e as Organizações da Sociedade Civil, os seguintes
servidores:

I - Presidente: Silvia das Dores Caldeira Siqueira;
II - Membro: Lucas Bonfim Pereira;
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fII - Membro: Marj-valda Cardoso da Silva pagani;
IV - Suplente: Marcos AuréIio Sormanj.;
V - Sup]ente: Maria Helena de Castro Manfrim.
§ 1'. Os efeitos deste decret.o se aplicam, j.nclusi-ve,
termos aditi-vos.

§ 2'. O servidor nomeado est,á impedido de participar
desta comissão, em caso específico, se nos úIt.imos 5 (cinco) anos,
tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das
entidades parceiras.

§ 3'. Fica j-mpedido de atuar como membro da comissão em
parceria çnre, o servj.dor que seja parente do dirigente da
ent.idade, em l- inha reta, colateral ou por afinidade, at.é o segundo
grau, inclusÍve de seus cônjuges ou companheiros.
§ 4'. Confj-rmado a relação de que trata os ss 3" e 4"
desEe artigo. o membro da comissão deve manifestar pela sua
substiE.uição por outsro servj-dor de cargo ou função eguj_va1ente,
exclusivamente para o caso, mantido sua atuação nas demais
parceri.as

.

§ 5". Conslatada a irregularidade prevista nos tsermos dos
§§ 3' e 4" deste artigo, Eodos os atos de monitorament.o tornam-se
nu1os. obrigando a refazê-Ios, inclusive com visitas intempestivas
às entidades parceiras.

Àrt. 2". Compece aos membros da comissão de monitoramento
e avaliação homologar os relatórios têcnicos de moniE.oramen!o,
elaborados pelo gestor e sua equipe. conforme previsEo no art. 59
da Lei 13.01-9 de 31 de julho de 2014.
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Parágrafo Único. A comissão de monitoramento e avaliação
poderá vistoriar e fiscalizar a parceria no l-ocal onde se reaLiza
o objeto, sem descaracteri zação das funções do gestor.

Àrt. 3". Àplicar-se-á ainda, nos atos da Comissão
MoniE.oramento e Àva1iação, o que consta do Decreto Municipal

de

n"

s.968/201_6, de 22 de dezembro de 2016.

Àrt.

Este decreto entra em vigor na data de

sua

publicação.

Àrt. 5'.

Revogam-

se as disposj-ções em conlrário.

Prefeitura Municipal de Irapuã,
em 01 de MarÇo de 2017.

HÀROLDO

Prefeito Municipal
Registrado nesta Secretaria e publicado, por afixação, em locais públicos de
costume, na forma do Parágrafo
do ÀrEigo 113, da Lei Orgânica do
Município, na daEa supra.
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