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P O R T A R I A 

 
Nº  1005/2018 

 
 

“Dispõe sobre a Comissão de Administração da 
requisição temporária dos bens móveis, utensílios, 
insumos e recursos humanos da G&T Cozinha Industrial 
Ltda, vinculada ao Contrato Administrativo nº 
2016SEDUC055 para funcionamento emergencial, por si 
ou por terceiro, por prazo certo ou indeterminado, e dá 
outras providências.” 

 
 

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

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

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 7227/2018; 

CONSIDERANDO que para a execução dos atos administrativos descritos no Decreto 

Municipal nº 7227/2018, faz-se necessária à nomeação da Comissão de Administração, com plenos 

poderes de direção e administração; 

CONSIDERANDO a urgência na retomada da regular prestação de serviços no preparo 

de alimentação escolar, fornecimento de todos os insumos, logística, supervisão, equipamentos e 

utensílios, fornecimento de toda a mão-de-obra, para o preparo e distribuição necessária para a 

execução dos serviços nas unidades educacionais, essenciais para atendimentos dos alunos 

matriculados nas unidades educacionais do município; 

 
R E S O L V E 

 
 

Artigo 1º- 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, utensílios, insumos e recursos humanos da G&T Cozinha Industrial Ltda, 

vinculada ao Contrato Administrativo nº 2016SEDUC055 para funcionamento emergencial, por si ou 

por terceiro, por prazo certo ou indeterminado. 

LOTAÇÃO NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 

SAJUR NUBIA DOS ANJOS 71547-6 SECRETÁRIA ADJUNTA 

SEDUC DANIEL GARRIDO MACEDO DE ARAÚJO 71548-4 DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

SECAD GUILHERME CORREA DA SILVA 71291-4 CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
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Artigo 2° - No exercício de suas atribuições caberá a Comissão de Administração a 

prática de todos e quaisquer atos inerentes à requisição temporária, entre outros: 

I. Realização de vistoria 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. Gerenciar toda a administração de pessoal, junto a Secretaria de Administração – 

Departamento de Recursos Humanos necessária ao bom andamento dos serviços; 

IV. Realização de minudente inventário dos bens, 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 aos alunos matriculados nas unidades 

educacionais do município, enquanto perdurar a requisição, e; 

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

necessárias ao restabelecimento do pleno e hígido funcionamento da prestação de serviços no preparo 

de alimentação escolar nas unidades educacionais, se necessário for, inclusive mediante a instauração 

de auditoria específica. 

 

Artigo 3° - Ficam transferidos para a municipalidade, enquanto perdurar a requisição, 

imediatamente, incorporação ao patrimônio da Administração os bens, equipamentos, material e 

requisição de pessoal empregado na execução do contrato, necessários a sua continuidade, na forma 

do inciso V, do artigo 58, da Lei Federal nº 8666 de 21 de junho de 1993. 

 

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

a 16 de junho de 2018. 

 

 
São Sebastião, 13  de julho de 2018. 

 
 
 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


