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P O R T A R I A 
 

Nº 1343/2017 
 

 

“Dispõe sobre a Comissão de Administração da 

requisição temporária dos bens móveis, imóveis e 

recursos humanos da organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público - Oscip Primeiras Letras, vinculado aos 

termos de parceria regulado pelos Decretos n° 

6690/2016, 6459/2016, 6738/2017, 6458/2016, 

6691/2016, 6740/2017, 6452/2016, 6689/2016, 

6739/2017, mobiliário e instalações para funcionamento 

emergencial, por prazo certo ou indeterminado”. 

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito de São Sebastião, no exercício das atribuições 

que lhe confere o artigo 69, incisos V, VI e VIII, da Lei Orgânica do Município de São 

Sebastião, 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 6821/2017; 

 

CONSIDERANDO que para a execução dos atos administrativos descritos no 

Decreto Municipal Nº 6821/2017 faz-se necessário à nomeação de Comissão de 

Administração, com plenos poderes de direção e administração; 

 

CONSIDERANDO a urgência na retomada da regular prestação do serviço 

essencial de atendimento nas creches, tendo em vista sua relevância social fundamental; 

 
 

R E S O L V E 
 

 
Artigo 1°. NOMEAR os servidores abaixo indicados para integrarem a Comissão 

de Administração, com plenos poderes de direção e administração para cumprimento da 

requisição temporária dos bens móveis, imóveis e recursos humanos da organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip Primeiras Letras, vinculado aos termos de 

parceria regulados pelos Decretos n° 6690/2016, 6459/2016, 6738/2017, 6458/2016, 

6691/2016, 6740/2017, 6452/2016, 6689/2016, 6739/2017, mobiliário e instalações para 

funcionamento emergencial, por prazo certo ou indeterminado: 
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LOTAÇÃO NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 

SEDUC MARIA TEREZA SANGIORGI MOTA 1302-1 PRESIDENTE 

SEDUC VANESSA PARLETA TROMBINI 71281-7 DIRETORA FINANCEIRA 

SEDUC STELLA CAMPOS MENDES 5628-6 DIRETORA 

ADMINISTRATIVA 

SEDUC IZILDA MOREIRA SILVA 2287-0 MEMBRO 

SEDUC FLÁVIA RAQUEL DE MORAES SILVA 712795 MEMBRO 

 

Artigo 2°. No exercício de suas atribuições caberá à Comissão de 

Administração a prática de todos e quaisquer atos inerentes à requisição temporária, entre 

outros: 

I. Realização de vistoria do local, com a avaliação do estado da 

edificação, mobiliário e instalações encontradas no aludido bem; 

II. Requisitar serviços de repartições públicas municipais e solicitá-los a 

repartições de outras esferas de governo indispensáveis ao cumprimento de sua missão; 

III. Gerir os recursos destinados ao equipamento conveniado de 

educação infantil, podendo, para isso, abrir e movimentar conta bancária para uso exclusivo 

dos recursos repassados; 

IV. Admitir e demitir empregados, bem como gerenciar toda a 

administração de pessoal necessária ao bom andamento dos serviços do equipamento 

conveniado de educação infantil; 

V. Realização de minudente inventário dos bens, inclusive dos prédios, 

mobiliários e instalações, ilustrado com fotografias de cada bem e de cada instalação, de 

modo a demonstrar o estado de conservação, quantificação de materiais e equipamentos 

encontrados, bem como a descrição daqueles efetivamente requisitados para a prestação 

do serviço de atendimento às crianças na Creche, enquanto perdurar a requisição; 

VI. Verificar quais as medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e 

financeira necessárias ao restabelecimento do pleno e hígido funcionamento da entidade, se 

necessário for, inclusive mediante a instauração de auditoria específica. 
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Parágrafo Único. A conta bancária só poderá ser movimentada com a 

assinatura do Presidente, do Diretor Administrativo e do Diretor Financeiro. 

Artigo 3º - Ficam transferidos para a municipalidade, enquanto perdurar a 

requisição, os recursos materiais e humanos necessários ao funcionamento das Creches, 

relacionadas no art. 1º do Decreto Municipal nº 6821/2017, nos locais da requisição, nos 

termos do inciso V do art. 58 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Artigo 4°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

São Sebastião, 03 de julho de 2017. 
 
 
 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
  
 

 
 

 

 


