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

PORTARIAS

PORTARIA Nº 182 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000157/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Lilian Domingues 
Pereira, matrícula funcional 103930, servidora desta 
secretaria, como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução Nº 000157/2020, que tem como contratada a 
ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA., e como 
objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
E MATERIAL PERMANENTE, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Cinthya 
Dessaune Neves, matrícula funcional 109068, servidora 
desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 183 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000154/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear a servidora Sra. Lilian Domingues 
Pereira, matrícula funcional 103930, servidora desta 
secretaria, como fiscal de Autorização de Fornecimento/
Execução Nº 000154/2020, que tem como contratada a 
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., e como 
objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
E MATERIAL PERMANENTE, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Sra. Cinthya 
Dessaune Neves, matrícula funcional 109068, servidora 
desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 184 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000155/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

rt. 1º – Nomear o servidor Sr. Gederson Santos Rigoni, 
matrícula funcional 109090, servidor desta secretaria, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000155/2020, que tem como contratada a COMÉRCIO 
DE MAT. MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL 
LTDA. , e como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 
servidora desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 185 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000156/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

rt. 1º – Nomear o servidor Sr. Gederson Santos Rigoni, 
matrícula funcional 109090, servidor desta secretaria, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000156/2020, que tem como contratada a D&D 
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. , e como 
objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
E MATERIAL PERMANENTE, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 
servidora desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 186 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000158/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 
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Art. 1º – Nomear o servidor Sr. Gederson Santos Rigoni, 
matrícula funcional 109090, servidor desta secretaria, como 
fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução Nº 
000158/2020, que tem como contratada a MAX-MEDICAL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA. , e como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 
servidora desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 187 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000159/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

rt. 1º – Nomear o servidor Sr. Gederson Santos Rigoni, 
matrícula funcional 109090, servidor desta secretaria, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000159/2020, que tem como contratada a MULTISHOP 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 
, e como objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 

servidora desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 188 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000160/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

rt. 1º – Nomear o servidor Sr. Gederson Santos Rigoni, 
matrícula funcional 109090, servidor desta secretaria, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000160/2020, que tem como contratada a PRIME 
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. ME. , e como 
objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
E MATERIAL PERMANENTE, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 
servidora desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 189 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000161/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

rt. 1º – Nomear o servidor Sr. Gederson Santos Rigoni, 
matrícula funcional 109090, servidor desta secretaria, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000161/2020, que tem como contratada a REDALMUS 
COMERCIAL LTDA. , e como objeto AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL 
PERMANENTE, para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 
servidora desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 190 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000162/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

rt. 1º – Nomear o servidor Sr. Gederson Santos Rigoni, 
matrícula funcional 109090, servidor desta secretaria, como 
fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução Nº 
000162/2020, que tem como contratada a S T COMÉRCIO 
E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA. , e como 
objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
E MATERIAL PERMANENTE, para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 
servidora desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde
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ROBERTINO BATISTA DA SILVA
Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA
Vice - Prefeito

CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

MARCIONES NUNES DE SOUZA
Secretário Municipal de Agricultura, Agro., Abastecimento e Pesca

GRACIELLI CURCIO DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social, Hab. e Trabalho

ANDREA DA SILVA LONGUE ALVES
Secretária Municipal de Controle Interno

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

CRISTIANE FRANÇA DE SOUZA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação

ROBSON SEYR
Secretário Municipal de Esportes e Lazer

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO
Secretário Municipal de Finanças

ANDREA DA SILVA LONGUE ALVES
Secretária Municipal de Governo 

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

IVETE BATISTA DA SILVA
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

RICARDO PEPE REIS
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

JOÃO ANTONIO NETO
Secretário Municipal de Transportes 

SARA MEZINI COSTA
Secretária Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES 
Procuradoria Geral do Município

LUIZ CLAUDIO SOARES SAD
Ouvidoria Geral do Município

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

PORTARIA Nº 191 de 25 de MAIO de 2020.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA 
RESPONDEREM COMO FISCAIS DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000163/2020 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

O Secretário Municipal de Saúde MARCO ANTONIO 
BAHIENSE AMARO, no uso de suas atribuições legais, em 
face do DECRETO – P Nº 9.106, DE 11 DE MAIO DE 2020.

RESOLVE: 

rt. 1º – Nomear o servidor Sr. Gederson Santos Rigoni, 
matrícula funcional 109090, servidor desta secretaria, 
como fiscal de Autorização de Fornecimento/Execução 
Nº 000163/2020, que tem como contratada a S2 DOCTOR 
DISTRIBUIDORA EIRELI , e como objeto AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL 
PERMANENTE, para atender a Secretaria Municipal de 
Saúde.

Art. 2º – A servidora acima mencionada será substituída em 
sua ausência e em seus impedimentos pela Srª. Danubia 
do Nascimento Barboza, matrícula funcional 108986, 
servidora desta municipalidade.

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 – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-
se as disposições em contrário da autorização de 
Fornecimento/ Execução. 

MARCO ANTONIO BAHIENSE AMARO
Secretário Municipal de Saúde
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