
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 
 
Portaria FMS/FGA n.º 086/2020.  
 
 
O Presidente da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais, 

 

 

Art.1º - Institui, no âmbito da Fundação Municipal de Saúde, a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação e designa o Gestor do Termo de Colaboração n.º 

001/2020 referente ao Edital de Chamamento Público n.º 002/2020, com fulcro 

no artigo 2º, incisos VI, VII e XI, no artigo 8º, inciso III e no artigo 35, inciso V, 

alíneas “g” e “h”, todos da Lei n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como no 

artigo 49 do Decreto n.º 8.726, de 27 de abril de 2016, que a regulamentou. 

 

Art. 2º - Fica designado como Gestor do Termo de Colaboração n.º 001/2020: 

 

I - RAMON LORENZO FARELL SANCHEZ, matrícula n.° 437.431-2, Vice-

Presidente da VIPAHE. 

 

Art. 3º - São obrigações do Gestor, agente público responsável pela gestão do 

Termo de Colaboração n.º 001/2020, conforme definido no artigo 61 da Lei n.º 

13.019, de 31 de julho de 2014: 

 

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;  

 

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 

atividades de monitoramento e avaliação. 
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Art. 4º - Compõem a Comissão de Monitoramento e Avaliação os seguintes 

membros: 

 

I   – THEREZINHA DE JESUS BASTOS FREITAS, matrícula 437.523, Assessora 

Técnica; 

II   – LUCIANA DE BARROS DA SILVA, matrícula n.° 434.241, Diretora de 

Controle da Rede Contratada; 

III – LIDIANE FERREIRA ARAUJO: Chefe da Divisão Central de Internação – 

VIPAHE - FMS-5, matrícula n.° 437.525. 

 

Parágrafo único. Fica designado como Presidente da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação a servidora THEREZINHA DE JESUS BASTOS 

FREITAS. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas 

as disposições em sentido contrário. 

 

 

 

RODRIGO ALVES TORRES OLIVEIRA 
Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Niterói 

 


