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ESTADO DE PERNAMBUCO 
MUNICÍPIO DE OLINDA 

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS
HUMANOS 

PORTARIA Nº 009/2019 – SDSCDH

 
Designa gestor da parceria celebrada através de
Termo de Colaboração firmado com as Organizações
da Sociedade Civil – OSC selecionadas através do
Edital de Chamamento Público nº 001/2019 –
SDSCDH.

 
O Secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
Cidadania e Direitos Humanos de Olinda, no uso de suas
atribuições e com fundamento no art. 2º, inciso VI, e no art. 61 da Lei
Federal nº 13.019/2014 e no art. 71 do Decreto Municipal nº 148/2017
 
resolve:
 
Art. 1º -DesignarMaria das Graças Barros Sabino Pinto -
matrícula: 38.201-9, para a função de gestora da parceria firmada com
as Organizações da Sociedade Civil - OSC selecionadas através do
Edital de Chamamento Público nº 001/2019 para a execução de
atendimento a pessoas com deficiência e pessoas idosas, ofertada
através da Proteção Social Especial de Média Complexidade, no
âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS de Olinda-
PE, enquanto durar a parceria;
 
Art. 2º -São atribuições do gestor:
 
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
 
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
 
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico
de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei Federal nº
13.019/2014;
 
IV – articular a disponibilização de materiais e equipamentos
tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
 
Art. 3º-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Olinda,28de Maiode 2019.
 
ODIN FELIPE PEREIRA DAS NEVES SILVA
Secretário de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos
de Olinda
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