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DECRETO MUNICIPAL N. º 130, DE 12 DE AGOSTO DE 2022. 

 
 
Dispõe sobre o gestor do termo de 
colaboração firmado entre o Município 
de Gravatal e as organizações da 
sociedade civil cujo objeto sejam para 
atendimento na área da saúde e dá 
outras providências.  
 

 
O Prefeito Municipal de Gravatal, Estado de Santa Catarina, usando das 

atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Federal 13.019, de 31 
de julho de 2014, Decreto Municipal n° 17 de 30 de janeiro de 2017 e Lei Orgânica 
deste Município, 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 

2014 e suas posteriores alterações e o Decreto Municipal nº 17 de 30 de janeiro de 

2017, que estabelecem e regulamentam respectivamente o regime jurídico das 

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;  

 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 35 do Decreto Municipal n° 

17/2017, o qual “Institui roteiro básico para tramitação da celebração de parcerias 

entre o Município de Gravatal e as organizações da sociedade civil.  

 
DECRETA:  
 
Art. 1º - Fica Designada a Sr.ª Rosimar Vicenzi De Assunção, Secretária 

Municipal da Saúde e Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Gravatal como 

responsável pela gestão das parcerias a serem celebradas em decorrência do 

Decreto Municipal N°17/2017, cujo objeto seja atividades voltadas e vinculadas ao 

serviço de saúde. 

 
Art. 2° - São competências e atribuições do Gestor do Termo: 
 

I - Acompanhar e fiscalizar sua execução;  

 

II - Comunicar ao superior hierárquico a existência de indícios de 

irregularidades;  
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III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise das prestações de 

contas parciais e final, de acordo com o relatório técnico emitido pela Comissão de 

monitoramento e avaliação, quando houver, que avalie quanto à eficácia e 

efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, sendo este parecer 

parte integrante da prestação de contas devendo obrigatoriamente mencionar:  

 

a) os resultados já alcançados e seus benefícios;  

 

b) os impactos econômicos ou sociais;  

 

c) o grau de satisfação do público-alvo; e  

 

d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do 

objeto pactuado.  

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogado o Decreto 028, de 11 de março de 2021. 
 
 

Gravatal - SC, 12 de agosto de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLEINILS RODRIGUES DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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