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P O R T A R I A 

 
Nº 320/2018 

 
 

“Dispõe sobre nomeação dos gestores das parcerias 
celebradas entre a Secretaria da Educação e 
Organizações da Sociedade Civil - OSCs”. 

 

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

confere a Lei Orgânica do Município de São Sebastião.  

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Designar os servidores a seguir indicados para a função de gestores das 

parcerias celebradas entre a Secretaria da Educação e Organizações da Sociedade Civil – 

OSCs: 

LOTAÇÃO NOME SEGMENTO MATRÍCULA 

SEDUC Leandro Basso Ensino Fundamental II 5545-0 

SEDUC Daniela Ávila de Oliveira Ensino Fundamento I 5388-0 

SEDUC Maria Teresa Machado Sangiorgi Mota Educação Infantil – Creches 1302-1 

SEDUC Izilda Moreira Silva Educação Infantil – EMEIs 2287-0 

SEDUC Mirielly da Cruz Souza Educação Especial 5526-3 

 

Art. 2º - São atribuições dos gestores: 

I – Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria por meio de visitas nas Unidades 
Escolares; 

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 – Elaborar mensalmente parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 
contas, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e 
avaliação de que trata o art. 59, da Lei n° 13.019/2014; 

IX – Dar ciência ao Conselho Municipal de Educação do parecer técnico conclusivo 
de que trata o inciso III; 
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Art. 3º - A presente Comissão executará as funções relativas a esta Portaria, sem 

prejuízos daqueles atinentes a seus cargos, e farão jus à gratificação na conformidade do 

Artigo 147 da Lei Complementar Municipal n° 146/2011. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião, 01 de março de 2018. 

 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 

 


