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D E C R E T O 
Nº 8254/2021 

 

“Nomeia Comissão Gestora Interventora (CGI) 
para auxiliar o Interventor do Hospital de Clínicas 
de São Sebastião na implementação de atos de 
gerência administrativa visando o encerramento 
da intervenção municipal e dá outras 
providências.” 

  

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

legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

Considerando o Decreto nº 3865/2007 que trata da intervenção no Hospital de Clínicas 

de São Sebastião; 

Considerando o Decreto nº 7934/2020 que institui sistema de gestão compartilhada para 

os serviços de urgência, emergência e atenção hospitalar visando o encerramento da intervenção no 

Hospital de Clínicas de São Sebastião; 

Considerando o Decreto nº 8015/2020 que nomeia interventor e prorroga intervenção no 

Hospital de Clínicas de São Sebastião; 

Considerando o Decreto nº 8032/2020 que substitui interventor e mantem prorrogação no 

Hospital de Clínicas de São Sebastião; 

Considerando o Decreto nº 8420/2021 e alterações que substitui interventor e que 

prorroga por 180 (cento e oitenta) dias a Intervenção Municipal no Hospital de Clínicas de São 

Sebastião. 

                                                                      D E C R E T A 

 

Artigo 1º - Fica nomeada uma Comissão Gestora Interventora (CGI), com a seguinte 

composição: 

� Interventor 

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  



 

  

 

2 

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

 

� Secretaria de Saúde 

1. Reinaldo Alves Moreira Filho – Secretário da Saúde 

2. Maria Angela Laurito de Moraes – Secretária Adjunta da Saúde 

3. Laysa Christina Pires do Nascimento – Diretora de Planejamento em Saúde 

4. Rafael Lopes Baviera – Diretor de Serviços Estratégicos em Saúde 

� Fundação de Saúde Pública  

Solange do Nascimento Ferreira Arruda – Diretora Financeira 

 

� Secretaria de Administração 

Fernando dos Santos Campanher – Secretário Adjunto 

 

� Secretaria de Assuntos Jurídicos 

Núbia dos Anjos – Secretária Adjunta 

� Secretaria da Fazenda 

Luiz Alberto Faria – Secretário 

 

� Secretaria de Governo 

Luiz Carlos de Carvalho – Secretário 

 

� Gabinete do Prefeito 

Adriano Ramires – Chefe de Gabinete 

 

� Controle Interno 

 Márcio Jorge – Auditor de Controle Interno 
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Artigo 2º – Aos membros nomeados nesta Comissão incumbe, observadas as atribuições 

que lhe são conferidas no exercício de suas funções, auxiliar o Interventor do Hospital de Clínicas de 

São Sebastião na implementação de atos de gerência administrativa visando o encerramento da 

intervenção municipal. 

§1º - A comissão ora nomeada poderá solicitar a colaboração de outros servidores, órgãos 

ou entidades, sem prejuízo das representatividades estabelecidas neste Decreto, visando suporte 

técnico na execução de atividades específicas à respectiva área de atuação. 

§2º - A comissão ora nomeada deverá reunir-se sempre que necessário, seja na 

integralidade de seus membros ou parte deles, devendo lavrar atas das reuniões, as quais serão 

oportunamente cientificadas aos órgãos e instâncias de fiscalização interna e externa, objetivando 

concretizar a transparência. 

Artigo 3º - Cabe à Comissão apresentar um Plano de Ação Integrado (PAI) 

estabelecendo um cronograma para execução das atividades auxiliares, identificando, de forma 

setorizada, as áreas de atuação, ações desenvolvidas, prazo de execução, resultado obtido e proposta 

de adequação. 

Artigo 4º - As situações não previstas neste Decreto serão dirimidas pela Comissão e 

apresentadas ao Chefe do Executivo. 

Artigo 5º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião, 23 de junho de 2021. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


