
                                                                                                                                                 

Portaria nº 005, de 26 de janeiro de 2018.

                                          
Dispõe sobre nomeação de membro para compor a Comissão Especial
de Análise de Prestação de Contas das parcerias Culturais e Esportivas
das organizações da sociedade civil observando o que determinam as
Leis nº 8.050 de 22 de abril de 2014 e 7.998 de 20 de fevereiro de 2014
e suas adequações.

Marlon Danilo Centeno, Presidente da Fundação  Esporte, Arte e Cultura – FEAC,
no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º - Fica constituída a  Comissão Especial de Análise de Prestação de Contas das parcerias Culturais e
Esportivas das organizações da sociedade civil observando o que determinam as Leis nº 8.050 de 22 de abril
de 2014 e 7.998 de 20 de fevereiro de 2014 e suas adequações.

Art. 2º - A Comissão Especial de que trata o artigo anterior, será composta de 03 (três) membros titulares.

§ 1º - A Comissão será constituída por 03 (três) componentes:

Sirlene Pires Stefani Gonçalves – Técnica em Contabilidade
Jocely de Paula Mendes – Diretora Administrativa 
Maristela de Oliveira Carrera Barcarollo – PEB II Educação Fisica readaptada

§ 2º - Os trabalhos da Comissão serão secretariados por um dos membros da Comissão.

Art. 3º - São atribuições da Comissão Especial:

I. Examinar a regularidade formal dos documentos ;
II. Realizar as diligências necessárias ao desempenho de suas funções;
III. Julgar quanto ao aspecto formal e de mérito;
V. Rever seus atos, de ofício de aprovação ou rejeição, quanto passíveis de correção, fundamentalmente;

VI. Fiscalizar, orientar e propor correções às Organizações da Sociedade Civil nas esferas contábil, financeira e
administrativa quando dos relatórios mensais de prestação de contas ou quando julgar necessário;
VIII. Comunicar ao setor competente para a devida apuração e eventual imposição de penalidade, a ocorrência
de fato que possa configurar falta ou ilícito;
IX. Praticar os demais atos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições;

Art. 4º – Da sessão da comissão será lavrada ata que deverá ser assinada por todos os membros da comissão.

Art. 5º – A autoridade superior o que se refere a esta Portaria é o Presidente da Fundação Esporte, Arte e
Cultura – FEAC.

Art. 6º – Esta portaria entre em vigor nesta data.

Franca, 26 de janeiro de 2018.

MARLON DANILO CENTENO
Presidente FEAC
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