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PORTARIA nº 14, de 18 de julho de 2017 

 

 

“Dispõe sobre a indicação de gestores 
de contratos para acompanhamento da 
gestão publica e emprego dos 
recursos”.  

 
 
 

VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC, Secretária Municipal de Educação do 

Município de Ferraz de Vasconcelos, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas por Lei,  

 

Considerando a necessidade de dar cumprimento ao disposto no Artigo 80 da 

Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 18, inciso VI, VII, VIII, XII e XV da 

Lei Complementar 314/2016, expede a presente portaria para nomeação dos 

servidores que farão acompanhamento nas áreas abaixo especificadas:  

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Fica nomeada como gestora dos contratos gerais e licitações a servidora ANA 

MARIA JORGE DO NASCIMENTO - CARGO: Professor de Educação Básica I / 

FUNÇÃO: Supervisora de Ensino  

 

Art. 2º Fica nomeada como gestora dos contratos relativos a Alimentação Escolar, 

Agricultura familiar, mão de obra na alimentação escolar e demais contratos 

relacionados a servidora JANAYNA DE MENEZES CUBAS - CARGO:  Professor de 

Educação Básica I / FUNÇÃO: Supervisora de Ensino 

 

Art. 3º Fica nomeada como gestora dos contratos referente aos convênios e as ações 

de prestação de contas a servidora VALDIRENE NAIR BAPTISTA VIDAL - CARGO: 

Professor de Educação Básica I / FUNÇÃO: Supervisora de Ensino 
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DAS ATRIBUIÇÕES  

 

Art. 4º - O gestor de contrato irá assessorar a Secretária Municipal de Educação nas 

questões relativas ao: 

I – gerenciamento, acompanhamento e fiscalização dos contratos desde a execução 

ate o recebimento do objeto; 

II – manter sob guarda cópia dos contratos e seus termos aditivos; 

III – tomar conhecimento do conteúdo do edital da licitação especialmente dos termos 

do contrato;  

IV – verificar se a prestação do serviço esta sendo executada em conformidade com o 

pactuado; 

V – controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade 

comunicando o ordenador da despesa sobre sua expiração e a necessidade de 

prorrogação ou de nova contração, com a devida antecedência.  

VI – verificar a dotação orçamentária para suportar a despesa do contrato, bem como, 

acompanhar o saldo do empenho durante a execução contratual. 

VII – manter o controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando sempre o 

valor do contrato; 

VIII – gerenciar os recursos da execução, através dos Programas do Brasil Carinhoso, 

PNATE, PDDE, FUNDEB, PNAE e QESE, desde a sua origem, destinação e 

prestação de contas; 

IX – Orientar, acompanhar e finalizar a prestação de contas dos recursos da 

educação; 

X – alimentar os sites do governo, os sistemas informatizados, responsabilizando-se 

por tais informações;  

 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a PORTARIA SME nº 02, de 26 de janeiro de 

2017.  

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 
 

 
 
 

Valéria Eloy da Silva Kovac  
Secretária Municipal da Educação  

 
 

Arquivada na Secretaria Municipal de Educação e afixada no mural da Portaria da 
Secretaria da Educação na mesma data.  
 
 


