
 

 

 
PORTARIA Nº 21.635/2021 

 
 
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 
DOS MEMBROS QUE 
COMPORÃO A COMISSÃO DE 
MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA. 

 
 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, e; 

 
Considerando o dispositivo na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas 

alterações que estabelece normas para as parcerias voluntárias 
envolvendo ou não recursos financeiros entre a administração e as 
organizações da sociedade civil e o Decreto Municipal nº 5.245/2016 que 
regulamentou no âmbito municipal a respectiva Lei Federal; 

 
Considerando a necessidade de constituição da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação de que trata o inciso XI do art. 2º da Lei 
Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 5.245/2016; 

 
Considerando que o projeto a ser financiado será com recurso 

específico do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 
 
Considerando a reunião ordinária deste Conselho realizada na 

data de 05 de agosto de 2021; 
 

Considerando o pedido formulado através do processo 
administrativo n.º 003742/2021. 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Fica instituída a 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 dos recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa, constituída e composta pelos seguintes membros: 

 
 



 

 

Presidente: Herlon Mohamed de Almeida Hemaidan 

Membro: Jamily Siller Lahass 

Membro: Luciana Siqueira Monteiro Rodrigues 

Membro: Miria Aparecida Vescovi 

 

Art. 2º São obrigações da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação: 

I – Monitorar e avaliar as parcerias celebradas com as 
organizações da sociedade civil dos recursos oriundos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa; 

 
II – Realizar visitas in loco as entidades parceiras; 
 
III – Realizar, quando solicitado pelo Gestor, pesquisa de 

satisfação com os beneficiários do plano de trabalho da parceria; 
 
IV – Fiscalizar, quando assim solicitado pelo Gestor e em 

parceria com o Fiscal do Termo de Fomento, a prestação de contas da 
organização da Sociedade Civil; 

 
V- Homologar relatório técnico de monitoramento e avaliação 

emitido pela Administração Pública. 
 
Art. 3º O membro da comissão de que ora se constitui deverá se 

declarar impedido de participar do processo de seleção quando verificar 
que: 

I – Tenha nos últimos cinco anos, mantido relação jurídica com a 
organização da sociedade civil parceira. 

 
II – A declaração de impedimento de membro da comissão não 

obsta a continuidade do processo de execução da parceria entre a 
organização da sociedade civil e o órgão ou entidade pública municipal. 

 
III – Na hipótese do item II, o membro impedido deverá ser 

imediatamente substituído por membro substituto nomeado de ato 
competente, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo 
de execução. 

 
Art. 4º Para subsidiar seus trabalhos, esta Comissão poderá 

solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro 
desse colegiado. 

 
Art. 5º A Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria é 

vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano. 



 

 

 
 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 09 de agosto de 
2021. 
 
 
 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 09 de 
agosto de 2021. 
 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI  
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 


