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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N.o 019, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

Institui a Coordenação Técnica de
Parcerias e Contratos de Gestão
vinculada ao Setor de Contabilidade e
Orçamento.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 53 da Lei
Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica instituída a Coordenação Técnica de Parcerias e Contratos de
Gestão, vinculada a estrutura do Setor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria
Municipal de Fazenda e Arrecadação.

Art. 2° Será designado por meio de Portaria do Prefeito Municipal, 01 (um)
servidor público municipal de nível superior, para exercer a função de "Coordenador(a)
Técnico(a) de Parcerias".

Art. 3° São atribuições da Coordenação Técnica de Parcerias e Contratos
de Gestão, por intermédio de seu coordenador:

I - em relação aos termos de colaboração e de fomento celebrados no
âmbito da Lei Federal nO13.019/2014 e Decreto Municipal nO128/2016:

a) emitir parecer técnico de que trata a alínea V, do art. 35;

b) promover o recebimento, registro e arquivamento das Prestações de
Contas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil, bem como, promover seus
encaminhamentos para os gestores, às comissões de monitoramento e avaliações, ao
administrador público e, quando for o caso, aos conselhos de políticas públicas;

c) atuar na função de "Gestor Financeiro" das parcerias, efetuando a
análise dos relatórios da execução financeira, em conformidade com o inciso 11 do art. 66
e ao S 2° do art. 64, bem como, elaborar o relatório técnico de monitoramento, no que se
refere ao inciso V, S 1° do art. 59;

d) manifestar-se sob os aspectos financeiros no parecer técnico conclusivo
de análise da prestação de contas final de que trata o inciso IV do art. 61.

e) elaborar os manuais específicos de que trata o art. 63, SS 1° e 2°;
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f) promover a prorrogação de ofício da vigência das parcerias na ocorrência
do disposto no parágrafo único do art. 55;

g) promover a retenção de parcelas do cronograma de desembolso quando
se constatarem as impropriedades previstas no art. 48;

h) atuar na fase de planejamento das parcerias;

i) manifestar-se acerca das propostas de alterações de termos de
colaboração e de fomento; e

j) executar outras tarefas afins.

11- em relação aos contratos de gestão celebrados no âmbito da Lei
Municipal nO8.345/2018 e Decreto nO055/2018:

a) promover o recebimento, registro e arquivamento das Prestações de
Contas apresentadas pelas Organizações Sociais, bem como, promover seus
encaminhamentos às comissões de acompanhamento, fiscalização e avaliação de que
trata o S 5° do art. 8 da Lei Municipal nO8,345/2018;

b) atuar na elaboração de propostas de publicizações;

c) integrar, sempre que possível, às comissões de acompanhamento,
fiscalização e avaliação de que trata o S 5° do art. 8 da Lei Municipal nO8.345/2018;

d) promover os ajustes necessários nas transferências mensais de recursos
no caso de descumprimento de metas verificados pela comissão de acompanhamento,
fiscalização e avaliação;

e) receber e encaminhar as diligências solicitadas pela comissão de
acompanhamento, fiscalização e avaliação; e

f) executar outras tarefas afins,

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de fevereiro de 2019.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:
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Lori Luiz Bolesi
Secretário da dministração
DS/MBS
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