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DIÁRIO OFICIAL DE

 

ATOS OFICIAIS
GABINETE DO PREFEITO

D E C R E T O N.º 13.243.
“Institui a Comissão Permanente de Monitoramento e 

Avaliação, para acompanhar e avaliar as parcerias celebradas 
entre as organizações da sociedade civil e a Secretaria 

Municipal de Cultura, e dá outras providências.”
VÁLTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, no uso das atribuições 
que a Lei lhe confere; e,
Considerando os princípios que regem a administração pública, no-
tadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência;
Considerando a necessidade de aprimoramento, monitoramento, 
avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os 
serviços públicos disponibilizados à sociedade através de organizações 
da Sociedade Civil (entidade sem fins lucrativos), mediante a celebração 
de Convênios, termos de Colaboração ou Termos de Fomento;
Considerando a necessidade de verificação documental e in loco das 
atividades desenvolvidas por estas entidades de terceiro setor no 
âmbito do Município; e,
Considerando, por fim, o que consta no processo administrativo nº 
23219/144547/2019,

D E C R E T A : 
Art. 1.º Fica criada a Comissão de Monitoramento e Avaliação, para 
acompanhar e avaliar as parcerias celebradas entre as organizações 
da Sociedade Civil e a Secretaria Municipal de Cultura, mediante 
Acordo de Cooperação, Termo de Colaboração, Termo de Fomento 
ou Convênios, constituído por ato publicado em meio oficial de 
comunicação.
Art. 2.º São atribuições da Comissão:
I – documentar as visitas realizadas às entidades parceiras para com-
provar a regular execução do projeto, o qual deverá dispor de:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do 
impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados 
no Plano de Trabalho.
II – emitir mensalmente parecer quanto ao acompanhamento do 
projeto, definindo os valores a serem efetivamente transferidos pela 
administração pública;
III – controlar a validade da documentação apresentada pelas entidades 
parceiras durante o exercício vigente, notificando as mesmas, quando 
necessário;
IV – cumprir as obrigações dispostas na Lei Federal n.º 13.019/2014, 
no que tange à Comissão de Monitoramento e Avaliação;
V – atender a todos os dispositivos e atribuições impostos à Comissão, 
nos respectivos Termos de Colaboração;
VI – arquivamento dos relatórios mensais de execução, junto aos 
respectivos processos de acompanhamento;
VII – realização de visitas in loco, quando necessário, nos locais onde 
são realizadas e executadas as atividades objeto das Parcerias;
VIII – manifestação junto aos processos mensais de pagamentos, no-
tadamente quanto ao atendimento das regras constantes na Parceria 
e Plano de Trabalho firmado, inclusive acerca dos quesitos técnicos 
propostos.
Art. 3.º A Comissão de Monitoramento e Avaliação terá a seguinte 
composição:
I – Vânia Santana Silva Gartner – Pront. n.º 14.860;
II – Lindaci Carvalho do Nascimento – Pront. n.º 21.231;
III – Gustavo Guilherme de Souza Pront. n.º 11.376;
IV – Mariana Moya Vieira – Pront. n.º 21.567;
V – Cristina Machado A. dos Santos – Pront. n.º 10.515;
VI - Roselaine Benvindo da Silva – Pront. n.º 19.368.
Art. 4.º A presidência da respectiva Comissão será exercida pelo 
membro indicado no inciso I, do artigo 3.°, que será responsável pela 
coordenação dos trabalhos para o fiel cumprimento do disposto neste 
Decreto, comunicando imediatamente à Secretaria Municipal de Cultura 
qualquer necessidade de intervenção ou outro tipo de providência que 
se fizer necessária.
Art. 5.º No que se refere a manifestação quanto ao número de atendi-

mentos realizados, dado este que, em algumas parcerias, dará ensejo 
ao montante devido para execução da despesa do respectivo mês, 
ficará a cargo dos Gestores das respectivas parcerias.
Art. 6.º Ao final da vigência dos respectivos Termos, o Gestor da parceria 
elaborará Relatório Técnico e submeterá à Comissão de Monitoramento 
e Avaliação designada, que o homologará.
I – O relatório indicado no caput deste artigo, deverá conter, no mínimo:
a) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) Análise das atividades realizadas;
c) Cumprimento das metas;
d) Impacto do benefício social obtido em razão de execução do objeto 
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados 
no Plano de Trabalho;
e) Valores efetivamente transferidos pela Secretaria;
f) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas 
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 
estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento;
g) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles inter-
nos e externos, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como 
de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias.
Art. 7.º A Comissão ora instituída, será considerada de serviço público 
relevante, não ensejando qualquer remuneração.
Art. 8.º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto, 
correrão por conta das dotações orçamentárias vigentes.
Art. 9.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.
Prefeitura Municipal de Guarujá, em 09 de agosto de 2019.

PREFEITO
“GAB”/eso
Registrado no Livro Competente
“GAB”, em 09.08.2019.
Éder Simões de Oliveira
Pront. n.º 18.825, que o digitei e assino

Portaria N.º 927/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 
23107/88438/2019; e,

R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, a servidora MA-
RIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS – Pront. n.º 18.438, do cargo de 
Inspetor de Alunos.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 02 de agosto de 2019. 

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 02.08.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Portaria N.º 935/2019. -
VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, usando das 
atribuições que a Lei lhe confere; 
Considerando o que consta do processo administrativo n.º 
23247/82474/2019; e,

R E S O L V E:
EXONERAR dos serviços desta Prefeitura, a pedido, a servidora ANA 
BEATRIZ ARBEX FERREIRA – Pront. n.º 12.474, do cargo de Médico.

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 05 de agosto de 2019. 

PREFEITO
Secretário Municipal de Administração

“ADM GP4”/icc
Registrada no Livro Competente
“GAB”, em 05.08.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Republicação por Incorreção
Portaria N.º 943/2019.-

VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas 
atribuições que a Lei lhe confere; e,
Considerando o disposto no artigo 228, da Lei Complementar n.º 135, 
de 04 de abril de 2012;

R E S O L V E:
DESIGNAR a servidora MARIA DE FÁTIMA NEVES MIRASSOL – Pront. 
n.º 11.469, para responder como Responsável Técnico, junto ao Serviço 
de Fonoaudiologia do CROOF, fazendo jus à percepção da gratificação 
prevista na legislação pertinente.

Registre-se, publique e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 08 de agosto de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Saúde 

“SESAU”/icc
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 08.08.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

Republicação por Incorreção
Portaria N.º 944/2019.-

VÁLTER SUMAN, PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ, no uso de suas 
atribuições que a Lei lhe confere; e,

R E S O L V E:
RETIRAR a gratificação percebida pela Responsabilidade Técnica, junto 
ao Serviço de Fonoaudiologia do CROOF, prevista no artigo 228, da Lei 
Complementar nº 135, de 04 de abril de 2012, da servidora FABIANA 
GODINHO COSTA - Pront. n.º 13.851. 

Registre-se, publique-se e dê-se ciência.
Prefeitura Municipal de Guarujá, 08 de agosto de 2019.

PREFEITO
Secretário Municipal de Saúde

“SESAU”/icc
Registrada no Livro Competente,
“GAB’, em 08.08.2019
Isabel Cristina F. de Campos
Pront. n.º 9.509, que a digitei e assino

ATOS OFICIAIS
SECRETARIAS MUNICIPAIS

ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através da 
Secretaria Municipal de Administração – ADM, convoca o candidato 
abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público Edital nº.001/2018 
– ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – LEI COMPLEMENTAR Nº.135/2012 
e suas alterações, conforme o que foi decidido no Processo Adminis-
trativo Nº.21695/2019 – SEINFRA:

CLASSIF. Nº.INSCR. NOME DO CONCURSADO
98º. 001187   LEONARDO MOREIRA DOS SANTOS

O candidato acima mencionado deverá comparecer no prazo de 03 
(três) dias úteis, a saber: 13, 14 e 15/08/2019 (3ª., 4ª. e 5ª. feira), 
junto ao Recursos Humanos (térreo – sala 12), da Prefeitura Municipal 
– Paço Raphael Vitiello, sito a Av. Santos Dumont, nº.640, Bairro de 
Santo Antônio – Guarujá, sendo que nos dias 13 e 15/08/2019 (3ª. 
e 5ª. feira), das 09h às 11h., e no dia 14/08/2019 (4ª. feira), das 14h 
às 16h, para início ao processo admissional.

Guarujá, 09 de agosto de 2019.
Débora de Lima Lourenço

Diretora de Gestão de Pessoas
ADM GP - fagm

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Guarujá, Estado de São Paulo, através 
da Secretaria Municipal de Administração – ADM, convoca o can-
didato abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público Edital 
nº.001/2018 – INSPETOR DE ALUNOS – LEI COMPLEMENTAR 


