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P O D E R  E X E C U T I V O

PORTARIAS

PORTARIA Nº 232 de 05 de Dezembro de 2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000160/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada,  desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM,nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000160/2018, que tem como 
contratado (a)CDR BRASIL COMERCIAL LTDA – ME, 
CNPJ 21.340.481/0001-54, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 

das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 233 De 05 De DezembRO De 
2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000161/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada,  desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM,nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000161/2018, que tem como 
contratado (a)CDR BRASIL COMERCIAL LTDA – ME, 
CNPJ 21.340.481/0001-54, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 
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I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 234 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000162/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada,  desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM,nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000162/2018, que tem como 
contratado (a)AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, CNPJ 65.817.900/0001-71, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 

que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 235 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000163/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada,  desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM,nesta secretaria, portador do CPF sob o Nº 
131.196.897-00,como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução nº 000163/2018, que tem como contratado 
(a)  COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES , CNPJ 36.325.157/001-34, e como objeto 
Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação Municipal 
de Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
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das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 236 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000164/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada,  desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM,nesta secretaria, portador do CPF sob o Nº 
131.196.897-00,como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução nº 000164/2018, que tem como contratado 
(a)  COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES , CNPJ 36.325.157/001-34, e como objeto 
Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação Municipal 
de Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 237 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000165/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, 
servidora comissionada,  desta municipalidade, lotada 
na função Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da 
Farmácia Básica e PAMM,nesta secretaria, portador do 
CPF sob o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização 
de Fornecimento/Execução nº 000165/2018, que tem 
como contratado (a)  Dimaster Comercio de Produtos 
Hospitalares CNPJ 02.520.829/001-40 e como objeto 
Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação Municipal 
de Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
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Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 238 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000166/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada,  desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM,nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº, que tem como contratado (a)  
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ02.520.829/0001-40, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 239 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000167/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000167/2018, que tem como 
contratado (a)  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE 
LTDA,CNPJ67.729.178/0004-91, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 240 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
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FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000168/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000168/2018, que tem como 
contratado (a)  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE 
LTDA,CNPJ67.729.178/0004-91, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 241 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000169/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização 
de Fornecimento/Execução nº 000169/2018, que tem 
como contratado (a) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 01.417.694/0001-20, e 
como objeto Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação 
Municipal de Medicamentos), a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 242 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000170/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
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comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização 
de Fornecimento/Execução nº 000170/2018, que tem 
como contratado (a) DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 01.417.694/0001-20, e 
como objeto Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação 
Municipal de Medicamentos), a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 243 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000171/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob o Nº 
131.196.897-00,como fiscal de Autorização de Fornecimento/

Execução nº 000171/2018, que tem como contratado (a)
DROGAFONTE LTDA ME, CNPJ08.778.201/0001-26, e 
como objeto Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação 
Municipal de Medicamentos), a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 244 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000172/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob o Nº 
131.196.897-00,como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução nº 000172/2018, que tem como contratado (a)
DROGAFONTE LTDA ME, CNPJ08.778.201/0001-26, e 
como objeto Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação 
Municipal de Medicamentos), a Secretaria Municipal de 
Saúde.
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Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 245 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000173/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000173/2018, que tem como 
contratado(a) GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, 
CNPJ11.044.066/0001-08, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 

Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 246 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000174/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000174/2018, que tem como 
contratado(a) GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, 
CNPJ11.044.066/0001-08, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 
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I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 247 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000175/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000175/2018, que tem como 
contratado(a)HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ35.997.345/0001-46, e como 
objeto Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação 
Municipal de Medicamentos), a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 

superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 248 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000176/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000176/2018, que tem como 
contratado(a)HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ35.997.345/0001-46, e como 
objeto Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação 
Municipal de Medicamentos), a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
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ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 240 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000168/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000168/2018, que tem como 
contratado (a)  COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE 
LTDA,CNPJ67.729.178/0004-91, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 

encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 250 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000178/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000178/2018, que tem como 
contratado(a) GOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PROD. 
FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ00.857.492/0001-36, e 
como objeto Aquisição de Medicamentos REMUME(Relação 
Municipal de Medicamentos), a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.
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Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 251 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000179/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000179/2018, que tem como 
contratado(a). TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI – 
EPP CNPJ21.189.554/0001-59, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 252 De 05 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000180/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a servidora Srª Monique Souza 
Lourenço, matrícula funcional108679, brasileira, servidora 
comissionada, desta municipalidade, lotada na função 
Diretoria de Controle Estoque Exclusivo da Farmácia 
Básica e PAMM, nesta secretaria, portador do CPF sob 
o Nº 131.196.897-00,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000180/2018, que tem como 
contratado(a). TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI – 
EPP CNPJ21.189.554/0001-59, e como objeto Aquisição 
de Medicamentos REMUME(Relação Municipal de 
Medicamentos), a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º –A servidora acima mencionada será substituída 
em sua ausência e em seus impedimentos pela Srª 
Talita Scaramussa Gualandi Gardioli, matrícula 
funcional103874, brasileira, servidora Comissionada desta 
municipalidade, lotada na função de Farmacêutica, nesta 
Secretaria, portador do CPF sob o nº. 103.819.787-29

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 253 De 06 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000181/2018 DA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor Srº Joel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional 108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº089.322.007-85, como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000181/2018, que tem como 
contratado (a) HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA., e como objeto Aquisição de 
Materiais Correlatos, Hospitalar para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, brasileira, 
servidora Comissionada desta municipalidade, lotada na 
função de Diretoria de Controle de Estoque Exclusivo da 
Farmácia e Pam, nesta Secretaria, portadora do CPF sob o 
nº. 131.196.897-00

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 254 De 06 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000182/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor Srº Joel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional 108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº089.322.007-85, como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000182/2018, que tem como 
contratado (a) M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO, e como 
objeto Aquisição de Materiais Correlatos, Hospitalar para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, brasileira, 
servidora Comissionada desta municipalidade, lotada na 
função de Diretoria de Controle de Estoque Exclusivo da 
Farmácia e Pam, nesta Secretaria, portadora do CPF sob o 
nº. 131.196.897-00

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 259 De 07 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000189/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor SrºJoel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº089.322.007-85,como fiscal de Autorização de 
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Fornecimento/Execução nº 000189/2018, que tem como 
contratado (a) D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS 
LTDA, e como objeto Aquisição de Materiais Correlatos, 
Clínicos-Cirúrgicos Hospitalar para atender, a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Airton 
Barbosa, matrícula funcional108673, brasileiro, servidor 
Comissionado desta municipalidade, lotado na função de 
Diretor do Setor do Almoxarifado da Saúde, nesta Secretaria, 
portador do CPF sob o nº. 810.674.137-20

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 260 De 07 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000190/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor SrºJoel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº089.322.007-85,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000190/2018, que tem como 
contratado (a) MAX-MEDICAL COMERCIO DE PROD. 
MEDICOS HOSP. LTDA, e como objeto Aquisição de 
Materiais Correlatos, Clínicos-Cirúrgicos Hospitalar para 
atender, a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 

em sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Airton 
Barbosa, matrícula funcional108673, brasileiro, servidor 
Comissionado desta municipalidade, lotado na função de 
Diretor do Setor do Almoxarifado da Saúde, nesta Secretaria, 
portador do CPF sob o nº. 810.674.137-20

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 261 De 07 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000191/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor SrºJoel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº089.322.007-85,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000191/2018, que tem como 
contratado (a) REDALMUS COMERCIAL LTDA EPP, e 
como objeto Aquisição de Materiais Correlatos, Clínicos-
Cirúrgicos Hospitalar para atender, a Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Airton 
Barbosa, matrícula funcional108673, brasileiro, servidor 
Comissionado desta municipalidade, lotado na função de 
Diretor do Setor do Almoxarifado da Saúde, nesta Secretaria, 
portador do CPF sob o nº. 810.674.137-20

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
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ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 262 De 07 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000192/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor SrºJoel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do 
CPF sob o Nº089.322.007-85,como fiscal de Autorização 
de Fornecimento/Execução nº 000192/2018, que tem 
como contratado (a) S2 SAÚDE LTDA ME, e como objeto 
Aquisição de Materiais Correlatos, Clínicos-Cirúrgicos 
Hospitalar para atender, a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Airton 
Barbosa, matrícula funcional108673, brasileiro, servidor 
Comissionado desta municipalidade, lotado na função de 
Diretor do Setor do Almoxarifado da Saúde, nesta Secretaria, 
portador do CPF sob o nº. 810.674.137-20

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 

II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 263 De 07 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000193/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor SrºJoel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do 
CPF sob o Nº089.322.007-85,como fiscal de Autorização 
de Fornecimento/Execução nº 000193/2018, que tem 
como contratado (a) HOLY MED COMERCIO PROD. 
HOSPITALARES LTDA ME, e como objeto Aquisição de 
Materiais Correlatos, Clínicos-Cirúrgicos Hospitalar para 
atender, a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Airton 
Barbosa, matrícula funcional108673, brasileiro, servidor 
Comissionado desta municipalidade, lotado na função de 
Diretor do Setor do Almoxarifado da Saúde, nesta Secretaria, 
portador do CPF sob o nº. 810.674.137-20

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 
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Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 264 De 07 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000194/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor SrºJoel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº089.322.007-85,como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000194/2018, que tem como 
contratado (a) MAX-MEDICAL COMERCIO DE PROD. 
MEDICOS HOSP. LTDA, e como objeto Aquisição de 
Materiais Correlatos, Clínicos-Cirúrgicos Hospitalar para 
atender, a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído 
em sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Airton 
Barbosa, matrícula funcional108673, brasileiro, servidor 
Comissionado desta municipalidade, lotado na função de 
Diretor do Setor do Almoxarifado da Saúde, nesta Secretaria, 
portador do CPF sob o nº. 810.674.137-20

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 265 De 07 De DezembRO 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000183/2018 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde ALBERTO MELLO SILVA, 
no uso de suas atribuições legais, em face do Decreto   Nº 
8.410 DE 12 DE Abril de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor Srº Joel da Fonseca 
Júnior, matrícula funcional 108665, brasileiro, servidor 
comissionado,  desta municipalidade, lotado na função 
Assessor Administrativo nesta secretaria, portador do CPF 
sob o Nº089.322.007-85, como fiscal de Autorização de 
Fornecimento/Execução nº 000183/2018, que tem como 
contratado (a) V SECCON DE ALMEIDA ME, e como objeto 
Aquisição de Materiais Correlatos, Hospitalar para atender 
a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em 
sua ausência e em seus impedimentos pelo Srº Monique 
Souza Lourenço, matrícula funcional 108679, brasileira, 
servidora Comissionada desta municipalidade, lotada na 
função de Diretoria de Controle de Estoque Exclusivo da 
Farmácia e Pam, nesta Secretaria, portadora do CPF sob o 
nº. 131.196.897-00

Art. 3º – Determinar que o fiscal ora designado, ou na 
ausência deste, o fiscal substituto, deverá : 

I – Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências à sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus 
superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências 
que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei; 
II – Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços 
prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada 
ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, 
eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação 
das penalidades legalmente estabelecidas; 
III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as 
notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do 
encaminhamento ao GFS para pagamento. 

Art. 4º – Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 5º – Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 433, De 11 De DezembRO De 
2018.

DISPÕE PLANO DE AÇÃO DO SETOR DE RECURSOS 
HUMANOS E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Administração, nomeado pelo 
Decreto P nº 8.192, de 31 de maio de 2017, no uso de suas 
atribuições delegadas e considerando a necessidade de 
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regulamentar as ações para o Biênio 2019/2020 em virtude 
da implantação do e-Social.

RESOLVE:

Art.1º- Instituir o Plano de Ação do Setor de Recursos 
Humanos desta municipalidade constituído do programa 
de avaliação e regularização dos direitos dos servidores 
públicos municipais, observando as seguintes diretrizes:

I. Levantamento das informações sobre os servidores 
públicos que fazem jus aos benefícios constantes na lei;
II. Realização de cálculos para pagamento do 
Adicional de Tempo de Serviço(Quinquênio) com a devida 
ciência aos servidores e posterior pagamento;
III. Realização de cálculos para pagamento do 
Adicional de Assiduidade (Decênio) com a devida ciência 
aos servidores e posterior pagamento;
IV. Criação da Comissão de Coordenação de Processo 
de Avaliação de Desempenho conforme Lei nº1355/210 
para avaliação da Progressão com a devida ciência aos 
servidores das avaliações realizadas e posterior pagamento;
V. Levantamento e avaliação dos requerimentos 
de Promoção por Graduação com a devida ciência aos 
servidores e posterior pagamento;

Art.2º- Poderá a administração interromper 
extraordinariamente o plano de ação caso de insuficiência 
financeira para custear tais despesas devendo levar ao 
conhecimento dos servidores públicos municipais os 
motivos ensejadores da paralisação momentânea.

Art.3º-Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE      PUBLIQUE-SE     CUMPRA-SE.

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Marataízes-ES.
Em 11 de dezembro de 2018.

ReSOLUÇÃO Nº 27/2018

O Conselho Municipal de Saúde de Marataízes, Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
Lei Municipal N.°1038/2007, de 19 de janeiro de 2007, e 
tendo em vista o contido no Regimento Interno, publicado 
no Diário Oficial do Município nº 2565. 

Considerando a aprovação na Reunião Ordinária do referido 
Conselho, realizada no dia 11 de dezembro de 2018;

Considerando o contido no ofício n° 007/2018, assinado 
pela assessora técnica da secretária de saúde, que veio 
acompanhado de farta documentação;

Considerando que foi distribuído, com antecedência, aos 
membros do conselho de saúde a cópia da Programação 
Anual de Saúde – PAS/2018;

RESOLVE:

APROVAR, por unanimidade a Programação Anual de 
Saúde – PAS/2018;

MARCO CESAR NUNES DE MENDONÇA 
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 

Marataízes

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

ReSOLUÇÃO 033/2018, De 29 De NOVembRO 
De 2018

O Conselho Municipal de Assistência Social – COMASMA, 
no uso de suas atribuições que lhe conferem as Leis 
Municipais de Nº. 055/97 e Nº 1371 de 18/03/11, 
considerando a necessidade de acompanhar e fiscalizar a 
Gestão dos Recursos financeiros destinados a execução da 
política de Assistência Social; Considerando a Lei Municipal 
Nº 1409 de 18/07/2011 que dispõe sobre o Projeto Bolsa 
Moradia bem como suas alterações realizadas pelas leis: 
1.768/2015 e 1.844/2015; Considerando o Decreto –N nº 
1033 de 11/08/2011 que dispõe sobre o Termo de Adesão 
do Projeto Bolsa Moradia, bem como os documentos e 
laudos sociais apresentados pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR o desbloqueio do benefício do Projeto 
Bolsa Moradia, para o titular da família, a saber: 

NOME CPF
Dezedite da Silva 875.***.***-00

Art. 2º - Os prazos de concessões e prorrogações são 
informados e controlados pela gestão ficando sobre 
responsabilidade da mesma a garantia de sua legalidade, 
nos termos da lei municipal.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

MARCO CÉSAR NUNES DE MENDONÇA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:30 
horas do dia 14 de janeiro de 2019, fará a abertura da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000003/2018, Processo 
Administrativo Nº. 034205/2018, objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES, em 
atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 
URBANOS. Edital pelo Site: https://marataizes.es.gov.br/
transparencia/licitacao, E-mail: licitacaomarataizes@gmail.
com ou no Setor de Licitações, na Avenida Rubens Rangel, 
411 - Cidade Nova - Marataízes - ES.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 

DECISÃO Nº 340/2018 
INTERESSADO: SEBASTIÃO FERREIRA MARVILA 

 
ASSUNTO: Requer Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – 
IPTU e das Taxas de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública para o ano de 
2018. 

 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE NFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 

11.155/2018 ------- 10/12/2018 
DECISÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 11.155/2018, em que 
SEBASTIÃO FERREIRA MARVILA Requer ISENÇÃO do Imposto Predial 
e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Limpeza Pública e de Coleta 
de Lixo para o ano de 2018. RESOLVE esta Junta de Impugnação Fiscal 
– JIF, DEFERIR a isenção solicitada, na forma do voto do Relator. 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
...................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
................................................................................................................................  
 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, remetam-se o 
presente processo ao Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de 
Finanças para as devidas anotações. 

 
 

__________________ 
Felipe Contreiro 

Azevedo 
Relator 

 
 

__________________ 
Alexandre Ribeiro da 

Silva 
Membro 

 
 

___________________ 
Valmir Belo Rangel da 

Silva 
Presidente 

JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2630                     MARATAÍZES - ES - 11 de dezembro de 2018 - Página 17

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF 

 

AVENIDA RUBENS RANGEL, Nº 411 – CIDADE NOVA – CEP 29.345-000 – MARATAIZES – E.S. 

DECISÃO Nº 342/2018 
INTERESSADA: MARIA DE LOURDES ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS 
(EDSON DOS SANTOS) 

 
ASSUNTO: Requer Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 
e das Taxas de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública para o ano de 2018 
referente a inscrição imobiliária nº 01.01.266.0095.001. 

 
Nº PROCESSO Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DO JULGAMENTO 

11.594/2018 ------- 10/12/2018 
DECISÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 11.594/2018, em que MARIA 
DE LOURDES ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS Requer ISENÇÃO do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e das Taxas de Limpeza 
Pública e de Coleta de Lixo para o ano de 2018. RESOLVE esta Junta de 
Impugnação Fiscal – JIF, DEFERIR a isenção solicitada, na forma do voto 
do Relator. 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
...................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
..........................................................................................................................  
 

INTIMAÇÃO 
Na forma da Legislação Tributária Municipal vigente, remetam-se o 
presente processo ao Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal de 
Finanças para as devidas anotações. 

 
 

__________________ 
Felipe Contreiro 

Azevedo 
Relator 

 
 

__________________ 
Alexandre Ribeiro da 

Silva 
Membro 

 
 

___________________ 
Valmir Belo Rangel da 

Silva 
Presidente 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Av Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova

 Marataízes – ES - CEP 29.345-000
E-mail: diariooficial@marataizes.es.gov.br 

ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

ANDRÉA DUARTE DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Controle Interno

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK
Secretária Municipal de Educação

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

 CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

KELLY FIGUEIREDO SOARES FERNANDES
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ALBERTO MELLO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

ESTEVÃO SILVA MACHADO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

ROBERTO MELEIP DE SOUZA
Secretário Municipal de Transportes 

PHILIPE VERDAN BARRETO
Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

RICARDO SIMÃO FERREIRA
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

NOTÍCIAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA CONTROLADORIA

PORTAL DA OUVIDORIA

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS

SISTEMA DE ISS BANCáRIO

RETIRADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

EMISSÃO DE DAM

CONTRA-CHEQUE ON-LINE

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

EDITAIS DE LICITAÇÃO

DIáRIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

ENDEREÇO DAS SECRETARIAS

TELEFONES DE ATENDIMENTO

WWW.MARATAIZES.ES.GOV.BR

SERVIÇOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PORTAL


