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P O R T A R I A 

Nº 701/ 2020 

 

“Dispõe sobre a Comissão de Administração da 

requisição temporária dos bens móveis e imóveis para a 

utilização das equipes de Saúde do Município em razão 

da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e dá 

outras providências.” 

 
 

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

confere o artigo 69, VIII da Lei Orgânica do Município de São Sebastião, 

 

CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do COVID – 19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado Federal, 

em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000; 

CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado de São Paulo, referente 

às medidas preventivas de combate ao COVID – 19 (Novo Coronavírus); 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade, nos termos do Decreto nº 7713/2020; 

CONSIDERANDO os fatos públicos e notórios, de ampla divulgação pela mídia nacional e 

internacional, com relação à pandemia anunciada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, relacionados ao 

“Novo Coronavírus” COVID-19; 

CONSIDERANDO a necessidade de isolamento dos profissionais da saúde expostos ao risco da 

contaminação, tanto relacionado a propagar casos internos, quanto contaminação externa, seja no ambiente 

hospitalar, suas residências ou em trânsito; 

CONSIDERANDO que para a execução dos atos administrativos, faz-se necessária à nomeação 

da Comissão de Administração, com plenos poderes de direção e administração; 

 

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 e imóveis para a utilização das equipes de Saúde do Município em razão da pandemia do COVID-

19 (Novo Coronavírus), por si ou por terceiro, por prazo indeterminado. 
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LOTAÇÃO NOME MATRÍCULA FUNÇÃO 

SECAD EDINETE DE SOUSA AMORIM 6127-1 Assessora Especial da 

Secretaria de Administração 

SEDUC RICARDO FRANCELINO DA SILVA 71802-5 Chefe de Divisão de 

Planejamento Financeiro 

SEDUC ANA CAROLINA FERREIRA E SILVA 6107-7 Chefe de Divisão de 

Administração 

SEDUC DANIEL GARRIDO MACEDO DE ARAÚJO 71883-1 Diretor de Planejamento 

SEFAZ  HERMÍNIA MOREIRA SOUZA PORTES 71803-3 Diretora Financeira 

 

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 diligência; 

III. 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 

bens móveis para a utilização das equipes de Saúde do Município em razão da pandemia do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e; 

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

para a efetiva devolução do bem imóvel e móvel ao particular requisitado. 

 

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

requisição, os bens móveis e estrutura física do particular requisitado. 

 

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 

de março de 2020. 

  

São Sebastião,  26  de março de 2020. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


