
PORTARIAS
984 – Nomeia membros para compor a Comissão de Seleção, nos termos do Decreto 65/17,

que regulamenta  o  Regime  Jurídico  referente  às  parcelas  firmadas  entre  a
Adm. Pública e organizações da Sociedade Civil, instituídas pela Lei Federal
13019/14.

989 – Considerando decisão  judicial,  nomeia  Marcio  da  Luz  da  Silva  para  o cargo  de
operário, conforme Edital 37/2019.

1001 – Nomeia integrantes da Omissão Especial de Processo Administrativo Especial, a fim
de apurar conduta de contratado por tempo determinado.

1014, 1024 – Concede Licença saúde a servidores e professores.
1015, 1025 – Prorroga Licença Saúde de servidores e professores.
1016 – Concede Licença motivo doença pessoa da família.
1017 – Prorroga Licença Motivo doença pessoa da família
1018 – Concede Licença Gestante a servidoras e professoras.
1019 – Prorroga Licença Gestante de servidores e professoras.
1020 – Concede Licença Doação de sangue a servidores.
1021 – Concede Licença Acidente de trabalho a servidores e professores.
1022 – Prorroga Licença adotante.
1023 – Prorroga Licença Acidente de Trabalho de servidora.
1050 – Prorroga acolhimento de cedência, com ônus ao Município, de Julio César Severo da

Silva, por 12 meses a/c 05/02/2019.
1085 – Altera a Portaria 1334/18 e nomeia integrantes do Conselho Municipal de Turismo –

COMTUR, nos termos da Lei 4585/09, sem substituição.
1100 - CRIAÇÃO  DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS -

REMUME.
Art. 1º - Estabelece a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME.
Parágrafo único. A REMUME está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde na

íntegra, através do endereço: http://www.pmpf.rs.gov.br/ 
Art. 2º - A REMUME ora estabelecida, foi atualizada de acordo com os seguintes critérios: 
I  -  seleção  de  medicamentos  registrados  no  Brasil,  em conformidade  com a  legislação

sanitária; 
II - consideração do perfil de epidemiológico do município. 
III - existência de valor terapêutico comprovado para o medicamento, com base na melhor

evidência em seres humanos quanto a sua segurança, eficácia e efetividade.
IV - identificação do princípio ativo por sua Denominação Comum Brasileira - DCB ou na

sua falta pela Denominação Comum Internacional - DCI; 
Art. 3º - A REMUME norteia a prescrição e a dispensação de medicamentos nos serviços do

SUS, garantindo o acesso a medicamentos com uso racional.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
1129 – Determina instauração de PAD a fim de averiguar conduta de servidora, e designa a

Comissão a proceder.
1132 – Nomeia Comissão Permanente de Licitações e Contratos para aquisição de materiais,

obras e serviços.
1133  –  Concede  03  dias  de  férias  a  Carla  Beatrice  C.  Gonçalves,  Sec.  de  Saúde,  a/c

04/06/2019, e designa Caroline Gosch como substituta durante esse período,
sem remuneração.

1136 –  Concede  a  Marilin  Fernanda  da  Silva  licença  para  exercer  mandato  eletivo  na
CAPASEMU, por 3 anos a/c 07.05.19.

1138 – Autoriza Mateus Tatsch de Mello, a afastar-se do expediente a fim de frequentar
aulas.

1139 – Concede redução da CHS de Cíntia Fabiane M. Dresch, em 50%, por 12 meses a/c
23/05/19.

1141 – Acrescenta §único ao art. 2º da Portaria 569/19: servidora cedida passa a atuar junto
a Rede Municipal de ensino na EMEF Escola do Hoje.

1142 – Averba na ficha func. de Elisane Regina Kayder, o tempo de serviço público de 04A.
1145 – Averba na ficha func. de Altamir Siqueira Machado, o tempo de serviço público de

22A, 09M e 21D.
1147 – Averba na ficha func. de Dirceu Mariano o tempo de serviço privado de 12A, 08M e

25D.



1157 - CONVOCA os servidores abaixo relacionados para realização da inspeção de saúde
pela Junta Médica Oficial deste Município, no dia 07 de junho de 2019, às 14h
30min, sendo que o atendimento será por ordem de chegada, no Núcleo de
Biometria, Rua Uruguai, n°. 760, Centro, Passo Fundo-RS, Fone: 54 3313-
7525/ 3311-8874:

Nº NOME MAT. CARGO
1 LOVAINE DOROTEIA DA COSTA DE OLIVEIRA
2 JUSSARA APARECIDA GAZZOLA 26073
Os  servidores  indicados  acima  deverão  comparecer  munidos  de  exames  que  atestem,

respectivamente, o atual estado de saúde.
Luciano Azevedo – Prefeito Municipal
Marlise Lamaison Soares - Sec. de Administração
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