
Prefeitura de São José do Rio Preto, 26 de abril de 2017. Ano XIV - nº 4036 - DHOJE 
 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

PORTARIA Nº 03 DE 19 de abril de 2017.  
 

Cria no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento a 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, em conformidade com a Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 17.708, de 
07 de fevereiro de 2017. 

 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de Agricultura 

e Abastecimento, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 

15.962, de 06 de outubro de 2011, DETERMINA:  
 
Art. 1º - A criação, no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, da 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, destinada a monitorar e avaliar as parcerias 
celebradas com organizações da sociedade civil;  
 
Art. 2º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação terá o seguinte objetivo geral: 
 
I – ser um órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com 
organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento ou 
acordo de cooperação, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, 
assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego 
permanente do quadro de pessoal da administração pública, em conformidade com a Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e com o Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017;  
 
Art. 3º - A Comissão de Monitoramento e Avaliação terá os seguintes objetivos específicos:  
I – Ser órgão auxiliar da Administração Pública na promoção do monitoramento e a avaliação 
do cumprimento do objeto das parcerias, especialmente no que se refere ao cumprimento da 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e com o Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017; 
II – Para a implementação do disposto no inciso anterior a administração pública poderá valer-
se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou 
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos; 
§1º Será impedida de participar da Comissão de Monitoramento e Avaliação pessoa que, nos 
últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da 
sociedade civil participantes do chamamento público. 
§2º Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata o parágrafo anterior, deve o 
membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação ser imediatamente afastado, sendo 
substituído por outro que possua qualificação técnica equivalente. 
 
Art. 4º - Ficam nomeados para composição da presente Comissão de Monitoramento e 
Avaliação os servidores: 
I – Lucimeire Zaniboni; 
II – João André do Amaral; 
III – Dayana Gabriella Oliveira Araújo Cussioli; 
IV – Thiago Nogueira Xavier. 
 
Art. 5º - Em atenção ao disposto na Lei Federal 13.019/2014, especialmente art. 2º, VI, art. 35, 
V, “g”, art. 61, fica designado como gestor para o Edital de Chamamento Público 001/2017 o 
servidor César Augusto Fernandes, lotado nesta Secretaria. 
 
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 
Art. 7º - Esta Portaria será publicada por afixação na mesma data e local de costume, e, em 
Diário Oficial do Município, e arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.  



Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
 
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 


