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Portaria nº 001/2018/SEMAS                                                          Cerejeiras/RO, 06 de Agosto de 2018. 
 

 

Institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do Art. 

58, § 1º, da Lei Municipal nº 2.631, de 26 de outubro de 2017, e 

destinada a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com 

organizações da sociedade civil mediante acordo de cooperação, termo 

de colaboração e termo de fomento, nomeia membros e dá outras 

providências. 

 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, no uso de suas atribuições que lhe 

são conferidas nos termos da Lei Municipal nº 2.631, de 26 de outubro de 2017 e demais 

normativos legais e; 

 
Considerando as Normas gerais da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, 

que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 

de interesse público, define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e acordo de 

cooperação com organizações da sociedade civil e institui o termo de colaboração e o termo de 

fomento;   

 
Considerando o inciso XIV, art. 2º da Lei Municipal nº 2.631/2017, de 27 de outubro de 2.017 e § 1º, 

art. 49 do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que disciplinam sobre instituição da Comissão 

de Monitoramento e Avaliação, órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias 

celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de 

fomento; 

 
Por fim, considerando que a Comissão de Avaliação e Monitoramento das parcerias é a instância de 

acompanhamento das parcerias, com entes públicos e entidades privadas sem fins lucrativos, 

firmadas no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, podendo atuar em todas 

as fases, desde as etapas prévias à celebração até a prestação de contas e comprovação dos 

resultados, com objetivo de aprimorar os processos, unificar entendimentos e padronizar objetos, 

custos e indicadores, fomentando o controle de resultados. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Instituir a COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, destinado a monitorar e 

avaliar o VEÍCULO UTILITÁRIO por um período de 24 meses de acordo com o TERMO DE 

COOPERAÇÃO referente ao CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2018/CCP/CPL, firmado entre o 

município de CEREJEIRAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS e a 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS/APAE/CEREJEIRAS, a fim de facilitar o 

transporte de alunos portadores de necessidades especiais. 
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Parágrafo único. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância de acompanhamento das 

parcerias, com ou sem repasse de recursos, com entes públicos e entidades privadas sem fins 

lucrativos, firmadas no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS e 

poderá atuar em todas as fases, desde as etapas prévias à celebração até a prestação de contas e 

comprovação dos resultados, com objetivo de aprimorar os processos, unificar entendimentos e 

padronizar objetos, custos e indicadores, fomentando o controle de resultados. 

 
Art. 2º. À Comissão de Monitoramento e Avaliação compete: 

I - uniformizar entendimentos acerca dos processos e práticas adotados; 

II - identificar necessidades de normatização referentes ao tema; 

III - formular propostas de aperfeiçoamento de práticas nas diferentes etapas das parcerias; 

IV - produzir e revisar manuais e fluxos; 

V - identificar e difundir boas práticas; 

VI - dirimir dúvidas, sempre que houver demanda acerca de casos concretos; 

VII - elaborar pareceres de avaliação de resultados do conjunto das parcerias; 

VIII - propor e padronizar instrumentos, objetos, medidas e indicadores para fomento ao controle 

de resultados; 

IX - propor ações corretivas e recomendações decorrentes do acompanhamento e da avaliação; 

X - assegurar a divulgação de dados e informações em linguagem acessível no sítio eletrônico do 

órgão; e 

XI - produzir subsídios ao Relatório de Gestão Anual. 

 
§ 1º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias poderá demandar de outros órgãos 

subsídios para apoiar suas atividades. 

 

§ 2º - A atuação da Comissão de Monitoramento das parcerias não substitui a fiscalização legal 

atribuída ao servidor responsável pela parceria que seja objeto de acompanhamento. 

 

§ 3º - Deverá ser observada, em especial, a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, 

regulamentada através do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

 
Art. 3º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias será composta pelos seguintes 

membros, sob presidência do primeiro: 

 
I – FERNANDO REZENDE DA SILVA (Comissionado); 

II – VALCIR RECH (Secretário Adjunto de Agricultura); 

III – ROMILDO LUIZ DA SILVA (Motorista/SEMED). 

 
§ 1º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias poderá convidar outros servidores 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, assim como convidados externos, 

para participação em suas reuniões. 
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§ 2º - A participação na Comissão de Avaliação e Monitoramento das Parcerias será considerada 

prestação de serviço público relevante, não remunerada, exceto custos com diárias, para servidores 

desta pasta. 

Art. 4º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias realizará reuniões mensais, 

ordinariamente, podendo ser convocadas sessões extraordinárias sempre que necessário. 

 
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e vigerá até o encerramento do 

Chamamento Público nº 002/2018. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


