PORTARIA Nº 036/2018
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO
DA
EQUIPE
TÉCNICA
PARA
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Campo Bonito, Estado
do Paraná, Antonio Carlos Dominiak, usando de suas atribuições legais que lhe
são conferidas por Lei
RESOLVE

Art. 1º - Nomear Equipe Técnica responsável para subsidiar a Comissão
Coordenadora em todo o processo de Monitoramento e Avaliação do Plano
Municipal de Educação, composta pelos seguintes membros:


Claudia Rosa Rocha



Claudilaine Fatima Borges Domingues



Márcia Adriane Balena



Maura das Graças Pereira

Art.2º - Compete a Equipe Técnica de acompanhamento do PME:

I.

Atuar no levantamento e na sistematização de todos os dados e
informações referentes ao Plano Municipal de Educação e seu contexto;

II.

Contribuir para a Comissão desencadear suas proposições, respaldadas
em fontes oficiais e em sintonia com o Poder Executivo;

III.

Organizar os documentos oficiais e de aprofundamento para consulta da
comissão e interessados, tais como: PME; leis; portarias; decretos;
relatórios; peças orçamentárias (LOA, LDO, PPA...), Plano de Ações
Articuladas – PAR e outros;

IV.

Constituir instrumentos para coletar os dados que subsidiarão as
produções das informações para o monitoramento e, posteriormente, os
relatórios de avaliação garantindo fluidez e efetividade ao processo;

V.

Organizar o trabalho, distribuindo funções em consonância com os
aspectos do PME em seu cotidiano, e, continuamente estudar o plano,
monitorar as metas e as estratégias;

VI.

Reler o Plano continuamente, relacionando as metas e estratégias de
forma cronológica, possibilitando melhor visualização, consulta e
controle dos processos de execução;

VII.

Encaminhar os registros de cada etapa ao dirigente municipal de
educação para validar o trabalho;

VIII.

Auxiliar na elaboração de relatórios anuais de monitoramento.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário, em especial a Portaria n. 179/2017 de 25/09/2017.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO BONITO, EM 08 DE MAIO DE 2018.

Antonio Carlos Dominiak
Prefeito

