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P O R T A R I A 

Nº 276/2019 

 

“Altera dispositivo da Portaria n° 086/2019 
que dispõe sobre a nomeação da Comissão 
de Qualificação e Análise de Plano de 
Trabalho de Organizações Sociais” 

 

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, 

 

R E S O L V E 

                        Artigo 1° - Alterar o artigo 1° da Portaria n° 086/2019, que passa a ter a seguinte redação: 

 “Artigo 1º - NOMEAR, por prazo indeterminado, os membros para a Comissão de 

Qualificação e Análise de Plano de Trabalho de Organizações Sociais, conforme a Lei nº 1872/2007 e a 

Lei 2492/2017: 

 

• Wilmar Ribeiro do Prado- Secretaria da Saúde 
Presidente 

• Inês Aparecida dos Santos Gomes – Secretaria da Saúde 
Membro 

• Rafael Lopes Baviera – Secretaria da Saúde 
Membro 

• Marina Batelochi– Secretaria de Administração 
Membro 

• Nubia dos Anjos– Secretaria de Assuntos Jurídicos 
Membro” 

 

 Artigo 2° – Os membros desta Comissão terão as seguintes atribuições: a qualificação e a 

análise do plano de trabalho de Organizações Sociais. 

§ 1°- A comissão de que trata o caput poderá solicitar a colaboração de outros servidores, 

do órgão ou entidade relacionados às áreas cujas atividades são dirigidas, visando suporte técnico na 

validação de documentação; avaliação de propostas ou para prestar esclarecimentos de conhecimento 

específicos á sua área de atuação. 

 

§ 2° - A Comissão poderá, ainda, realizar diligências junto às entidades já qualificadas, 

quando da análise do plano de trabalho. 
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Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

                                                                                                      São Sebastião 14 de março de 2019. 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


