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PORTARIA Nº 391/2019 
 

Nomeia a Comissão de Monitoramento para 
monitorar e avaliar a proposta de 
aprimoramento dos procedimentos, de 
padronização de objetos, de custos, de 
indicadores e pela produção de entendimentos 
voltados à priorização do controle de resultados 
e dá outras providencias.  

 
O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das suas atribuições legais, em 
conformidade com o artigo 74 da Lei Orgânica do Município, e, em cumprimento ao 
§ 1º do art. 46 da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014; e 
 
CONSIDERANDO as previsões do Decreto nº 4625/2018, o qual regulamenta a 
celebração de parcerias entre a Administração Pública Municipal e organizações da 
sociedade civil. 
 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Nomear a Comissão de Monitoramento para monitorar a proposta de 
aprimoramento dos procedimentos, de padronização de objetos, de custos, de 
indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de 
resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios 
técnicos de monitoramento e avaliação, e dão outras providencias, a qual será 
composta pelos membros abaixo nomeados.  
 I – Membros titulares: 
a)  Presidente: Lucia Elena Aparecida Lima Oliveira – ocupante do cargo de 
Professor I; 

b)     Thais Eugênia Celso da Silva Hermont Nascimento – ocupante do cargo de 
Agente Administrativo; 

c)     Sandra Maria Barbosa Sousa – ocupante do cargo em comissão de Assessora 
do Gabinete do Prefeito. 

II – Membros suplentes: 

a) Márcia Helena de Oliveira Turqueti - ocupante do cargo de Adjunto de 
Gabinete; 

b) José Santana de Carvalho – ocupante do cargo de Conservador de Prédios 
Públicos; 

c) Fernanda Henriques do Nascimento Gueiros – ocupante do cargo em 
comissão de Assessora de Imprensa. 
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Art. 2º - Compete à Comissão de Monitoramento emitir O relatório técnico de 
monitoramento e avaliação referido no art. 56 conterá: 

I -os elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014; e 
II -o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, que deverá: 
a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e 
b) descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes: 
1. aos impactos econômicos ou sociais; 
2. ao grau de satisfação do público-alvo; e 

 
3. à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 
§ 1º-Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar 
irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a 
organização da sociedade civil para, no prazo de trinta dias: 
I -sanar a irregularidade; 
II -cumprir a obrigação; ou 
III -apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou 
cumprimento da obrigação. 
§ 2º-O gestor avaliará o cumprimento do disposto no § 1º e atualizará o relatório 
técnico de monitoramento e avaliação, conforme o caso. 
§ 3º-Serão glosados valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa 
suficiente. 
§ 4º-Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou inexecução parcial do objeto, 
o relatório técnico de monitoramento e avaliação: 
I -caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar: 
a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou 
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e 
b) a retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 34; ou 
II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar: 
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou 
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada; e 
b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de 
que trata a alínea “a” no prazo determinado. 
§ 5º-O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão 
de monitoramento e avaliação designada, na forma do art. 45, que o homologará, no 
prazo de até quarenta e cinco dias, contado de seu recebimento. 
§ 6º-O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório 
técnico de monitoramento e avaliação homologado pela comissão de 
monitoramento e avaliação. 
§ 7º-As sanções previstas no Capítulo VIII poderão ser aplicadas 
independentemente das providências adotadas de acordo com o § 6º. 
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Art. 3º O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se declarar 
impedido de participar do monitoramento e da avaliação da parceria quando verificar 
que: 

I - se for associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer 
organização da sociedade civil participante do chamamento público; ou  

II - sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, nos termos 
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.  

§ 1º - A declaração de impedimento de membro da comissão de monitoramento não 
obsta a continuidade do processo de monitoramento e avaliação da parceria entre a 
organização da sociedade civil e a administração pública municipal. 

§ 2º - Na hipótese do § 1º, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de 
monitoramento e avaliação. 
 
Art. 4º - Constatada quaisquer irregularidades na nomeação da Comissão de 
Monitoramento, todos os atos da mesma tornam-se nulos. 
 
Art. 5º - Revoga-se a PORTARIA Nº 324/2019. 
 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 19 de julho de 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

         Washington Luis Gravina Teixeira                         Justino Martins Neto 
                 Prefeito Municipal                                   Superintendente Administrativo 
 
 
 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data.  Carandaí, 19 de julho de 2019. _____________ 
Justino Martins Neto - Superintendente Administrativo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12813.htm
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PORTARIA 392/2019 
 
O Prefeito Municipal de Carandaí – MG, no uso de suas atribuições e permissões 
legais, conferidas pelo inciso IV do artigo 84 da Constituição Federal, inciso VII do 
artigo 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais e artigos 73 e 74 da Lei 
Orgânica Municipal, e 
Considerando o regramento contido na Lei n° 10.520 de 2002 e a imposição do 
Decreto n° 2125/2006, que pressupõe a realização de Licitação na modalidade de 
Pregão através de uma equipe de apoio, composta por um Pregoeiro, devidamente 
habilitado, e dois membros nomeados pelo Poder Executivo. 
Considerando a necessidade de novamente compor a equipe de apoio para a 
realização de Pregão; 
 

                                                RESOLVE: 
 
Art.1º. Nomear para a composição da Equipe de Apoio de realização de Pregão do 
Município de Carandaí, os seguintes membros: 
 
Pregoeiro:  
Gustavo Franco dos Santos 
 
Equipe de Apoio:  
Karina Helena dos Reis 
Matheus Alexandre da Silva Carvalho 
 
Art.2º. A Presidência da Equipe fica a cargo do Pregoeiro. 
 
Art.3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as Portarias 01/2017 e 
335/2019. 
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 19 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 

             Washington Luis Gravina Teixeira                         Justino Martins Neto 
              Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 
 
Publicado no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data, Carandaí, 19 de julho de 2019. _____________ 
Justino Martins Neto- Superintendente Administrativo. 
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PORTARIA Nº 393/2019 
 

EXONERA SERVIDORA MUNICIPAL 
 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art.84,IV, 
da Constituição Federal; art.90,VII, Constituição do Estado e art. 73 e 74 da LOM; 
 
 

RESOLVE 
 

 
Art.1º- Exonerar a pedido, a servidora Paolla Fernandes da Cruz Cabrera, do seu 
cargo de Coordenador de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), a 
partir da presente data. 
  
Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 19 de julho de 2019. 

 
 
 

 
 

 
Washington Luis Gravina Teixeira                          

     Prefeito Municipal   
 
 
 
 

Justino Martins Neto 
Superintendente Administrativo                               

   
 
 
 
 
Publicada no Saguão de entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 19 de julho de 2019. _____________ 
Justino Martins Neto – Superintendente Administrativo. 
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DECRETO Nº 4950/2019 
 

 
NOMEIA COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DO CENTRO DE 

CUSTOS 
 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso das faculdades que lhe confere o art. 84, 

IV, da Constituição Federal; art. 90, VII, da Constituição do Estado e art. 73, VI, da 

LOM, e; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 72, § 4º da Lei nº2295/2018; 

CONSIDERANDO a implantação do cartão de Pagamento na forma do decreto nº 

4923/2019; 

CONSIDERANDO a necessidade disposto no art. 4º do referido decreto; 

CONSIDERANDO a observância dos princípios da administração pública, 

notadamente o da eficiência; 

 

RESOLVE 
 

 
Art. 1º - Nomear Comissão para Avaliação e Aplicação do Centro de Custos, composta pelos 
seguintes membros: Márcia Helena de Oliveira Turqueti, CPF: 001.886.296-96; Patrik Magno da 
Silva, CPF: 089.664.756-04 e Elisângela do Nascimento Silva Passos, CPF: 031.987.296-37. 
 
Art. 2º- Caberá aos membros da Comissão analisarem o estrito cumprimento da disposições contidas 
no Decreto nº 4923/2019 e movimentar, em conjunto, a conta corrente n° 100.000-4 da agência 1743-
4 do Município de Carandaí, vinculadas ao CNPJ.: 18.094.797/0001-07. 
 
Art. 3º - Dispor que os expedientes bancários deverão conter (02) duas assinaturas, com poderes 
para: Autorizar Cobrança, Receber, Passar Recibo e Dar Quitação; Solicitar Saldos, Extratos e 
Comprovantes; Autorizar Débito em Conta Relativo a Operações; Efetuar Resgates/Aplicacoes 
Financeiras, Cadastrar, Alterar e Desbloquear Senhas, Efetuar Pagamentos Por Meio Eletrônico, 
Efetuar Transferências Por Meio Eletrônico, Consultar Contas/Aplic.Programas Repasse Recursos, 
Liberar Arquivos De Pagamentos No Ger. Financeiro; Solicitar Saldos/Extratos, Exceto Investimentos; 
Solicitar Saldos/Extratos de Investimentos; Solicitar Saldos/Extratos de Operações de crédito; Emitir 
Comprovantes; Efetuar Transferência P/ Mesma Titularidade e Autorizar Consulta ao SCR. 
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Art. 4º - Pela Execução das atribuições descritas no art. 3º, os membros desta comissão farão jus à 
gratificação prevista no art. 72, § 4º da Lei 2295/2018, corespondente a 60% (sessenta por cento) do 
salário mínimo. 

 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação. 

 

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 19 de julho de 2019. 
 

 
 
 
 

 
 

Washington Luiz Gravina Teixeira                                  Justino Martins Neto 
                  Prefeito Municipal                                    Superintendente Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 
Publicado no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em 
mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 19 de julho de 2019. 
______________ Justino Martins Neto, Superintendente Administrativo.  
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Extrato do Contrato Administrativo 074/2019 
Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 
Contratado: A Preventiva Controle de Pragas e Faunas LTDA. 
CNPJ nº 20.813.243/0001-56 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
desinsetização e desratização em toda a estrutura (interna e externa) do Hospital 
para controle e prevenção de pragas, tais como formigas, baratas, traças, pulgas, 
mosquitos, escorpiões e roedores. 
Valor global: R$4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais). 
Vigência do contrato: 31 de dezembro de 2019 
Data de assinatura do contrato: 17 de julho de 2019. 
Processo Licitatório nº 015/2019 Pregão Presencial nº 010/2019 
Signatários: Cristiane Coelho Monte Mor Pereira (pela contratante) e Paulo 
Henrique Mendes de Oliveira (pela contratada). 
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