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P O R T A R I A 

Nº 1130/2022 

 

“Dispõe sobre a criação de Comissão Permanente 
de Gestão do Contrato Celebrado entre o Município 
de São Sebastião e a Concessionária Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 
SABESP, bem como a nomeação de seus 
membros.” 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 

 

R E S O L V E 

 

Artigo 1° - CRIAR a Comissão Permanente de Gestão do Contrato Celebrado entre o 

Município de São Sebastião e a Concessionária Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo - SABESP, para acompanhamento e eventuais providências a serem adotadas para execução do 

Contrato nº 314/2019. 

 

Artigo 2° - NOMEAR os seguintes membros para compor a Comissão Permanente de Gestão 

do Contrato nº 314/2019, celebrado entre o Município de São Sebastião e a Concessionária 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP: 

 

I - Gestor Municipal do Contrato 

Luiz Fernando Fernandes Figueira - Matrícula nº 72.283-9; 

 

II - Membros representantes da Secretaria de Obras – SEO 

Carlos Itiro Ono - Matrícula nº 72.507-2; 

Edson Souza Junior - Matrícula nº 7358-0; 
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III - Membro representante da Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM 

Luiz Antônio Pedro de Morais, Matrícula nº 32.980; 

 

IV - Membro representante da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB 

Sandra Regina Mori, Matrícula 72340-1; 

 

V – Membro representante da Secretaria de Urbanismo – SEURB 

Roberta Luiza Barbosa da Silva – Matrícula nº 7703-8.  

 

VI – Membro representante da Secretaria da Fazenda – SEFAZ 

Fabiola Police da Silva – Matrícula nº 72.485-8.  

 

Artigo 3° - A Comissão tem como atribuição o acompanhamento e adotar eventuais 

providências para a efetiva execução do Contrato firmado entre o Município de São Sebastião e 

Concessionária Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, de forma 

permanente, emitindo os relatórios técnicos, em conformidade com a legislação. 

 

§ 1° - Cabe ao gestor e membros da Comissão o acompanhamento minucioso do cumprimento 

do contrato, bem, como das responsabilidades assumidas pela Concessionária, além de todas as 

atividades e responsabilidades previstas na legislação; 

 

§ 2° - Compete ao Gestor Municipal do Contrato a coordenação dos trabalhos, bem como 

acompanhamento administrativo e jurídico do contrato. 

 

§ 3° - Compete aos membros representantes da Secretaria de Obras todos os assuntos 

pertinentes as intervenções estruturais da SABESP no município exercendo o acompanhamento das 

obras em planejamento, em andamento e sua fiscalização. 

 

§ 4° - Compete ao membro representante da Secretaria de Meio Ambiente o 

acompanhamento, a análise e a fiscalização sobre as questões relacionadas aos aspectos ambientais. 



 

  

 

3 
 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 
 

 

§ 5° - Compete ao membro representante da Secretaria de Habitação e Regularização 

Fundiária obter da SABESP o termo de compromisso, no qual deve constar o planejamento, bem como 

as obras nos núcleos do Município. 

 

§ 6 - Compete ao membro representante da Secretaria de Urbanismo o acompanhamento, a 

análise e a fiscalização sobre as questões relacionadas aos aspectos de urbanismo no Município. 

 

§ 7 - Compete ao membro representante da Secretaria da Fazenda o acompanhamento, a 

análise e a fiscalização sobre as questões relacionadas aos aspectos financeiro/orçamentário. 

 

Artigo 4° - A Comissão poderá recorrer a novos profissionais quando necessário. 

 

Artigo 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 19 de setembro de 2022. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


