
 

   
 

ÍNDICE 

 

 
Portarias de nº 8594 a 8983 

 

Portaria n° 8594                                                           de 03 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Leonardo da Silva Granziera, RG nº 

28.858.143-X, do cargo de confiança de Assessor Técnico de Habitação, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8595                                                           de 03 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Leonardo da Silva Granziera, RG nº 28.858.143-X, para 

o cargo de confiança de Superintendente Técnico, e dá outras providências. 

Portaria n° 8596                                                           de 03 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Isabel de Souza Godoi, RG nº 46.657.526-9, para o cargo 

de confiança de Assessor Técnico de Habitação, e dá outras providências. 

Portaria n° 8597                                                           de 03 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Flávia Maschieto, RG nº 23.080.422-6, do 

cargo de confiança de Chefe de Assistência Farmacêutica, e dá outras providências. 

Portaria n° 8598                                                           de 03 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Fabiola Lala Villalva Pereira, RG nº 25.402.943-7, para o 

cargo de confiança de Chefe de Assistência Farmacêutica, e dá outras providências. 

Portaria n° 8599                                                           de 03 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre retorno ao serviço da funcionária Eliana Cristina Secchinato de 

Carvalho, RG. 19.188.117-X, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8600                                                           de 07 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Ruth Marcatti, RG nº 20.288.135, para o cargo de 

confiança de Chefe Administrativo de Ambulatório, e dá outras providências. 

Portaria n° 8601                                                           de 07 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ana Paula Franco de Carvalho, RG. 

48.923.706-X, para o cargo de Psicólogo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8602                                                           de 07 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jennifer Mayara Prado Pereira, RG. 

47.985.164-5, para o cargo de Psicólogo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8603                                                           de 07 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Francine de Souza Lino, RG. 

40.470.143-7, para o cargo de Assistente Social, e dá outras providências. 

Portaria n° 8604                                                           de 07 de janeiro de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Nathalia Gonçalves, RG. 15.592.512, 

para o cargo de Assistente Social, e dá outras providências. 

Portaria n° 8605                                               ___  de 07 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Luana Schreus Pereira, RG. 446471070, do 

cargo de Agente de Controle de Endemias, e dá outras providências. 

Portaria n° 8606                                                           de 07 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Luana Schreus Pereira, RG. 

446471070, para o cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8607                                               ___  de 07 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Louana Maria Capozio, RG. 284601421, do 

cargo de Inspetor de Alunos, e dá outras providências. 

Portaria n° 8608                                                           de 07 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Louana Maria Capozio, RG. 

284601421, para o cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8609                                               ___  de 10 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Matheus Henrique Jardim, RG. 466715341, do 

cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8610                                                           de 14 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Acacio Arnaldo da Silva Rezende, 

RG. 14.099.652-7, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8611                                                      ,de 15 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação dos Membros para Conselho Técnico e Conselho Fiscal do 

CONSAB, para o biênio e dá outras providências. 

Portaria n° 8.612                                                        de  14 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração, à pedido, de Pedro Henrique Souza Lolli Comisso, RG nº 

40.275.200-4/SSP-SP, Advogado, do Cargo em Comissão de Diretor Juridico e dá 

outras providencias. 

Portaria n° 8613                                                           de 16 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Arieta Aretusa Barboza, RG 251425903, do 

cargo de confiança de Coordenadora Pedagógica, e dá outras providências. 

Portaria n° 8614                                                           de 16 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Daniel Kortstee de Campos, RG. 

44.955.944-0, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

 

Portaria n° 8615                                              ___      de 16 de janeiro de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre alteração de designação de servidores para o exercício das atribuições 

de PREGOEIRO e membros de sua equipe de apoio, para atuação em Pregão 

Presencial, no âmbito da Administração Municipal da prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Posse , Estado de São Paulo, e dá outras providencias. 

Portaria n° 8616                                    _________    de 16 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre atualização e alteração no quadro da Comissão Permanente de 

Licitação, revoga Portarias anteriores, e dá outras providências. 

Portaria n° 8617                                               ___  de 21 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Marisa Rodrigues, RG. 456164303, do cargo 

de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8618                                               ___  de 24 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Debora Costa Kassouf, RG. 360044293, do 

cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8619                                               ___  de 24 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Esdra Aparecida de Lima Modesto, RG. 

30718464X, do cargo de Professor Adjunto de Educação Básica, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8620                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jose Luiz da Silva, RG. 7.747.671, 

para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8621                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Josiane Pereira da Silva, RG. 

45.315.097-4, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8622                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ana Claudia Franco Antunes, RG. 

33.709.704-5, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8623                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Vanuza Souza Stigle Oliveira, RG. 

30.537.442-4, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8624                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Esdra Aparecida de Lima Modesto, 

RG. 30.718.464-X, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8625                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Sueli Maria Santana Pereira, RG. 

30.592.653-6, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8626                                                           de 31 de janeiro de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Tiago Jose Lino, RG. 46.174.109-X, 

para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8627                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Alex Eduardo Assunção Verzutti, RG. 

40.929.280-1, para o cargo de Técnico de Cadastro, e dá outras providências. 

Portaria n° 8628                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Matheus Gabriel Andrade Fernandes, 

RG. 56.916.095-9, para o cargo de Agente de Controle de Endemias, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8629                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Ana Paula da Silva, RG nº 21.821.480, do 

cargo em Comissão de Assessor Executivo de Gabinete, e dá outras providências. 

Portaria n° 8630                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação de André Vanderlei Vicentini, RG. 23.379.901-1, Advogado, 

para o cargo em Comissão de Assessor Executivo de Gabinete, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8631                                                           de 31 de janeiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Ana Paula da Silva, RG. 21.821.480, Bacharel em 

Administração, para o cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8632                                                       de 06 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8633                                                       de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre alterações de membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS de Santo 

Antônio de Posse, para o Biênio 01/01/2019 à 31/12/2020 e dá outras providências. 

Portaria n° 8634                                                       de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Luiz Fernando da Silva, RG. 

329028558, do cargo em Comissão de Assessor Técnico de Educação, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8635                                                       de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Luiz Carlos do Nascimento, RG. 

13644166X, do cargo em Comissão de Assessor de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8636                                                 __  de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Alessandra Aparecida Fernandes Diogo, RG. 

40.709.729-6, do Cargo de Professor Adjunto de Educação Básica, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8637                                                 __  de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Rodrigo Polizel, RG. 264877226, do 

Cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8638                                                 __  de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Maria Aparecida Pereira Marques, RG. 

278682145, do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8639                                                 __  de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Vilma Simão da Silva Sposito, RG. 20347752, 

do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8640                                                       de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Maria Ivanilda Martins de Luiz, RG. 

129474952, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Faxineira, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8641                                                       de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Dolores Aparecida de Campos Cacam, RG. 

17294461, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Agente Administrativo, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8642                                                       de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Alessandra Aparecida Fernandes 

Diogo, RG. 40.709.729-6, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e 

dá outras providências. 

Portaria n° 8643                                                       de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Erika Wolmer Borri, RG. 47.949.654-

7, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica II, e dá outras providências. 

Portaria n° 8644                                                       de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Isabel Marina Egerland Bernardino 

Biotto, RG. 43.691.754-3, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e 

dá outras providências. 

 

Portaria n° 8645                                                 __  de 07 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Rodrigo Wuttke dos Santos, RG. 

493786077, do Cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8646                                                       de 14 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Gabrielle Cotrim Foratto, RG. 

48.886.113-5, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8647                                                       de 14 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Marcelo de Oliveira Costa, RG. 

50.814.796-7, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica II, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8648                                                       de 14 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre alteração do Quadro de Pessoal para a formação da Comissão 

Permanente Disciplinar, e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8649                                                       de 14 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Marcia Helena Parra Machado, RG. 5.341.510-3, para o 

cargo em Comissão de Assessor de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8650                                                 __  de 18 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Adriano Antonio Carvalho Vicente, RG. 

371692222, do Cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8651                                                       de 20 de fevereiro de 2019 

Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do 

convênio, do PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE” e da outras providências. 

Portaria n° 8652                                                       de 21 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ana Maria Dorta Boni, RG. 

40.508.681-7, para o cargo de Professor de Desenvolvimento Infantil, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8.653                                                    ,de 21 de fevereiro de 2019 

Designa a Sra. Marisa Adriana da Silva, RG nº 23.915.515-4, para a função de 

secretária da Junta de Serviço Militar, e dá outras providencias. 

Portaria n° 8654                                                       de 25 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Cecilia Shizue Nakai, RG. 

23.888.159-3, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

 

Portaria n° 8655                                                       de 26 de fevereiro de 2019 

Exonera, Jane Jaqueline Moreira Rossetto, RG. nº 28.299.427-0, fiscal tributário, 

sobre nomeação sem remuneração adicional de vencimentos para controle interno, 

e dá outras providências. 

Portaria n° 8656                                                       de 28 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8657                                                       de 28 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Elenice Andreazi de Santana, RG. 14280077, 

por motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação básica I, e 

dá outras providências. 

Portaria n° 8658                                                       de 28 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Ederli Aparecida Perim Fernandes, RG. 

18171028, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação 

básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8659                                                       de 28 de fevereiro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Rosana Maria Schincariol Gasparini, RG. 

177929903, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação 

básica I, e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8660                                                            de 07 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Samantha Synara Gomes Lima 

Valente, RG. 3.225.611, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8661                                                            de 07 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Catiana Pereira Montessino, RG. 

37.975.479-4, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8662                                                            de 07 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jonathan Claudio de Godoy, RG. 

49.671.656-6, para o cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8663                                                            de 07 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Thales Tavares Moraes, RG. 

37.575.842-2, para o cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

 

 

 

Portaria n° 8664                                                ___      de 07 de março de 2019 

Dispõe sobre alteração de designação de servidores para o exercício das atribuições 

de PREGOEIRO e membros de sua equipe de apoio, para atuação em Pregão 

Presencial, no âmbito da Administração Municipal da prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Posse , Estado de São Paulo, e dá outras providencias. 

Portaria n° 8665                                    _________     de 07 de março de 2019 

Dispõe sobre atualização e alteração no quadro da Comissão Permanente de 

Licitação, revoga Portarias anteriores, e dá outras providências. 

Portaria n° 8666                                                        de  07 de março de 2019 

Dispõe sobre exoneração, à pedido de, Roberto Ennio Villela Lamounier, 

RG.17.251.842-8, do Cargo em Comissão de Chefe de Vigilância Sanitária e dá outras 

providencias. 

Portaria n° 8667                                                           de 07 de março de 2019 

Dispõe sobre exoneração, à pedido, Eduardo Filipini Tristão, RG. 33.745.183-7, do 

Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Saúde e dá outras providencias. 

Portaria n° 8668                                                            de 11 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ildamaria Terrezão Barreira, RG. 

21.688.003-8, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8669                                                            de 11 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Bruna Paloma Filomeno, RG. 

40.351.273-6, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8670                                                            de 11 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Gleison Terra de Oliveira, RG. MG. 10.524.075, advogado, 

para o cargo em Comissão de Diretor Jurídico, e dá outras providências. 

Portaria n° 8671                                                            de 11 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Iramaia Massoni, RG. 285283170, Psicóloga, para o cargo 

em Comissão de Secretária de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8672                                                            de 14 de março de 2019 

Dispõe sobre exoneração, da servidora Iramaia Massoni, RG.285283170, do cargo 

de Chefe do CAPS e dá outras providencias. 

Portaria n° 8673                                                      __  de 14 de março de 2019 

Dispõe sobre exoneração, a pedido, da servidora Viviane Ezequiel Groot, RG. 

533508368, do Cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

 

Portaria n° 8674                                                       de 14 de março de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8675                                                 _         de 18 de março de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório, da Secretaria de Saúde e dá outras providencias. 

Portaria n° 8677                                                      __  de 21 de março de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Maria Aparecida Piovezan Maciel, RG. 

21.202.239-8, do Cargo de Técnico de Enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria n° 8678                                                           de  21 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Roberto Ennio Villela Lamounier, RG.17.251.842-8, para 

o Cargo em Comissão de Chefe de Vigilância Sanitária e dá outras providencias. 

Portaria n° 8679                                                __   ,de 25 de março de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Mauricio Vieira de Paula Filho, RG. 15.427.727-

7, da função gratificada de Caixa, e dá outras providências. 

Portaria n° 8680                                                   ___  de 25 de março de 2019 

Designa a funcionária Cecília Shizue Nakaia, RG. 23.888.159-3, para exercer 

interinamente as funções de Caixa, e dá outras providências. 

Portaria n° 8681                                                            de 25 de março de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Antônio Carlos Caetano, RG. 

16.970.612-6, para o cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8682                                                           ,de 25 de março de 2019 

Altera a designação e credenciamento do grupo Técnico de Vigilância Sanitária do 

Município de Santo Antonio de Posse, para desenvolvimento das ações de vigilância 

sanitária, de acordo com a Lei Complementar nº 16, de 19 de novembro de 2002. 



 

   
 
Portaria n° 8683                                                       de 25 de março de 2019 

Dispõe sobre alterações de membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS de Santo 

Antônio de Posse, para o Biênio 01/01/2019 à 31/12/2020 e dá outras providências. 

Portaria n° 8684                                         __                 ,de 01 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Camila de Fátima Pereira, RG 48.876.055-0, 

cargo de faxineira, e dá outras providências. 

Portaria n° 8685                                         __                 ,de 01 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Lucineia Francisca de Souza Moura, RG. 

37.992.311-7, cargo de faxineira, e dá outras providências. 

Portaria n° 8686                                         __                 ,de 01 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor André Luis Siqueira campos, RG. 40.884.047-

X, cargo de Inspetor de Alunos, e dá outras providências. 

Portaria n° 8687                                        __                 ,de 01 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor José Antonio Torezan, RG. 8.804.975-9, do 

cargo de Diretor de Água e Esgoto e dá outras providências. 

Portaria n° 8688                                         __                 ,de 01 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Lenice Simadon Tarcisio, RG. 26.546.860-7, 

do cargo de Faxineira e dá outras providências. 

Portaria n° 8689                                                            de 01 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Tereza Valesca Camargo, RG. 

29.547.555-9, para o cargo de Assistente Social, e dá outras providências. 

Portaria n° 8690                                                            de 01 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Cristina Helena Pascuci Granziera, 

RG. 20.347.811-3, Psicóloga, e dá outras providências. 

Portaria n° 8692                                                            de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Bruna Fernanda Ferreira, RG. 

44.223.262-7, Psicóloga, e dá outras providências. 

Portaria n° 8693                                                            de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Amanda Cristina Oliveira Martins, 

RG. 40.315.882-5, Psicóloga, e dá outras providências. 

Portaria n° 8694                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Marilia Durlacher Arantes de Souza, 

RG. 32.127.102-6, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8695                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Carla Fernanda Leme Ornelas, RG. 

46.288.290-1, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8696                                                               de 02 de abril de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Tatiane Leme, RG. 54.302.263-8, 

para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8697                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Camila de Fatima Pereira, RG. 

48.876.055-0, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

 

Portaria n° 8698                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Lucineia Francisca de Souza Moura, 

RG. 37.992.311-7, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8699                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, André Luis Siqueira Campos, RG. 

40.884.047-X, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8700                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jovaine Antonio Domingos, RG. 

16.806.930-1, para o cargo de Motorista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8701                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Raquel Ramos, RG. 49.672.431-9, 

para o cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8702                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Maria da Conceição da Cruz Andrade, 

RG. 28.431.721-4, para o cargo de Professor, e dá outras providências. 

Portaria n° 8703                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Cleusa Brandão Pinaffi, RG. 

22.480.273-2, para o cargo de Professor, e dá outras providências. 

Portaria n° 8704                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Maria Emilia Prebelli Santos, RG. 

33.747.256-7, para o cargo de Professor, e dá outras providências. 

Portaria n° 8705                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Eliane Aparecida Azevedo Moro, RG. 

32.234.441-4, para o cargo de Professor, e dá outras providências. 

Portaria n° 8706                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Renata Mourão Bettiol, RG. 

41.386.298-7, para o cargo de Professor, e dá outras providências. 

Portaria n° 8707                                                               de 02 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Marcela Beatriz Cesar, RG. 

48.470.718-8, para o cargo de Professor, e dá outras providências. 

Portaria n° 8708                                                               de 03 de abril de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8709                                                               de 04 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Lucas Mussatto Ferraz, RG. 

44.705.955-5, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8710                                                               de 03 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Lourenço Aparecido de Campos, RG. 

163294707, para o cargo de Motorista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8711                                                               de 03 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Dielmis Suzuki Cintra, RG. 

405088292, para o cargo de Motorista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8712                                                               de 04 de abril de 2019 

Dispõe sobre vacância do cargo da servidora Gislene Aparecida Moyses Conti 

Perereira, RG. 21489841, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular 

de Educação Básica II, e dá outras providências. 

Portaria n° 8713                                                               de 04 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Ilda Aparecida Coutinho Pereira, RG. 

23.563.728-2, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Merendeira, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8714                                                               de 08 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Ilda Aparecida Coutinho Pereira, RG. 

23.563.728-2, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Merendeira, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8715                                                               de 08 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Shirlei Maria de Oliveira, RG nº 163335448, 

do cargo em Comissão de Chefe de Cras, e dá outras providências. 

Portaria n° 8716                                                               de 08 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Louana Maria Capozio, RG. 284601421, para o cargo em 

Comissão de Chefe de Convênios e Programas, e dá outras providências. 

Portaria n° 8717                                                               de 08 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Larissa Francine Oliveira de Faria, 

RG. 46.323.451-0, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8718                                                               de 08 de abril de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Claudineia Belisario Peron, RG. 

21.491.166-4, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8719                                                               de 08 de abril de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8720                                                 __          de 11 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Josue Lourenço da Silva, RG. 

303817434, do Cargo de Enfermeiro, e dá outras providências. 

Portaria n° 8721                                                 __          de 15 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, da servidora Vanessa dos Santos Homem, RG. 

7094569139, do Cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8722                                                               de 15 de abril de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Dulcineia Bruini de Menezes, RG. 8397667X, 

por motivo de Aposentadoria, do cargo de Técnico de Enfermagem, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8723                                                               de 17 de abril de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação dos bens móveis a serem baixados 

e dá outras providencias. 

Portaria n° 8724                                                               de 17 de abril de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8725                                                               de 24 de abril de 2019 

Dispõe sobre autorização para emissão e assinatura de Certidões Técnicas e 

Aprovações de Projetos da DAE – Diretoria de Água e Esgoto, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8726                                                               de 25 de abril de 2019 

Dispõe sobre suspensão preventiva (afastamento cautelar) de servidora pública 

lotada na Secretaria de Educação. 

Portaria n° 8727                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Educação de Santo Antonio de 

Posse e dá outras providências. 

Portaria n° 8728                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Aline Daniele Maziero, RG. 40.957.605-0, 

cargo de cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8729                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Gabriela de Oliveira Ferrari, RG. 

48.033.265-4, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8730                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Clevenice Olivieri dos Santos, RG. 

22.003.848-X, para o cargo de Motorista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8731                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Amarildo Alves, RG. 17.760.022-6, 

para o cargo de Motorista, e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8732                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Higor João Dorta, RG. 28.431.635-

0, para o cargo de Motorista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8733                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Robson Eduardo Lanzi Vasconcellos, 

RG. 18.171.096-1, para o cargo de Motorista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8734                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Aline Aparecida Alves de Azevedo, 

RG. 44.582.809-2, para o cargo de Psicólogo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8735                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Marcela Aparecida de Lima, RG. 

28.813.676-7, para o cargo de Professor Titular Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8736                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Carla Eliana Fabrini, RG. 

23.748.556-4, para o cargo de Professor Titular Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8737                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ana Carolina Jacynto, RG. 

26.396.569-7, para o cargo de Professor Titular Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8738                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Márcia Helena Parra Machado, do cargo em 

Comissão de Assessor de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8739                                                              de 02 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Carla Leticia Pina, RG 46.818.027-8, para o cargo em 

Comissão de Assessor de Gabinete, e dá outras providências. 

Portaria n° 8740                                                              de 08 de maio de 2019 

Dispõe sobre alteração de Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora de 

Concurso Público e dá outras providencias. 

 

Portaria n° 8741                                                              de 09 de maio de 2019 

Designa responsáveis técnicos para controles administrativos, e acompanhamento 

físico de obras objetos de convênio com o Ministério da Integração Nacional e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8742                                                             de 09 de maio de 2019 

Dispõe sobre concessão de Licença do funcionário para tratar de interesse particular 

e dá outras providências. 

Portaria n° 8743                                                              de 09 de maio de 2019 

Dispõe sobre concessão de Licença do funcionário para tratar de interesse particular 

e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8744                                                              de 09 de maio de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8745                                                              de 09 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Livia Ellena Rubinstein de Campos, 

RG. 42.095.427-2, para o cargo de Professor Titular Básica II, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8746                                                              de 09 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Camila Fernanda Canizella Faria, RG. 

28.060.992-9, para o cargo de Professor Titular Básica II, e dá outras providências. 

Portaria n° 8747                                                            de 09 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Gisele Aparecida Lourenço, RG. 

40.509.384-6, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8748                                                              de 09 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Daniela Mitie Cintra, RG. 

40.508.609-X, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8749                                                              de 13 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Osvaldo Luiz Gerizani, RG. 

19.372.809-6, para o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8750                                                              de 13 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Pedro Henrique Romanini, RG. 

44.936.059-3, para o cargo de Agente Técnico Administrativo, e dá outras 

providências. 

 

Portaria n° 8751                                                              de 16 de maio de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Alvaro de Jesus Camargo, RG. 231132384, do 

cargo em Comissão de Assessor de Gabinete, e dá outras providências. 

Portaria n° 8752                                                             de 16 de maio de 2019 

Dispõe sobre retorno ao serviço da funcionária Danila Gabriela Faria Secco, RG. 

43.066.634-2, para o cargo de Técnico de Enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria n° 8753                                                              de 20 de maio de 2019 

Dispõe sobre a designação do servidor para prestar serviços no Departamento de 

Água e Esgoto (DAE). 

Portaria n° 8754                                                              de 21 de maio de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8755                                                         de 22 de maio de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre nomeação de Regiane Cristina de Lima, RG. 34.206.957-3, para a 

função de confiança de Assessor Técnico Jurídico, e dá outras providências. 

Portaria n° 8756                                                ___      de 22 de maio de 2019 

Dispõe sobre alteração de designação de servidores para o exercício das atribuições 

de PREGOEIRO e membros de sua equipe de apoio, para atuação em Pregão 

Presencial, no âmbito da Administração Municipal da prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Posse , Estado de São Paulo, e dá outras providencias. 

Portaria n° 8757                                                              de 22 de maio de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8758                                                              de 22 de maio de 2019 

Dispõe sobre a nomeação da graduação hierárquica da Guarda Municipal de Santo 

Antônio de Posse, denominada Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8759                                                              de 23 de maio de 2019 

Dispõe sobre retorno ao serviço da funcionária Elaine Aparecida Domingos Perini, RG. 

261104585, para o cargo de Professor do Desenvolvimento Infantil, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8760                                                              de 23 de maio de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Carlos Eduardo Bistão Nascimento, RG. 321310597, para 

a função de confiança de Chefe de Jurídico, e dá outras providências. 

 

Portaria n° 8761                                    ___  ______     de 23 de maio de 2019 

Dispõe sobre atualização e alteração no quadro da Comissão Permanente de 

Licitação, revoga Portarias anteriores, e dá outras providências. 

Portaria n° 8762                                                              de 29 de maio de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8763                                                              de 31 de maio de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório do Departamento de Administração e dá outras providências. 

Portaria n° 8764                                                              de 31 de maio de 2019 

Dispõe sobre alteração de Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora de 

Concurso Público e dá outras providencias. 

Portaria n° 8765                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Jaqueline Jorge de Almeida Gonçalves, RG. 

41.980.674-X, do cargo em Comissão de Superintendente Administrativo, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8766                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Cristian Ferreira de Souza, RG.nº 32.071.414-7, para a 

função de confiança de Chefe de SATD, e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8767                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Mauricio Vieira de Paula Filho, RG. 15.427.727-7, para a 

função de confiança de Superintendente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8768                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação de Eduardo Filipini Tristão, RG. nº 33.745.518-37, para a 

função de confiança de Superintendente Técnico em Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8769                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Caroline Alves Silva, RG. nº 

49.565.118-7, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8770                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre vacância do cargo do servidor Célio Milani, RG.17.211.979, por motivo 

de Aposentadoria por invalidez, do cargo de Operador de ETA/ETE, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8771                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor José Bortolo Rebequi, RG.19.373.552, por 

motivo de Aposentadoria, do cargo de pedreiro, e dá outras providências. 

Portaria n° 8772                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Wilson Camargo, RG.10.677.395, por motivo 

de Aposentadoria, do cargo de motorista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8773                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Mário Villava, RG. 8.591.533-6, da Função de 

Confiança de Chefe de Transporte Escolar, e dá outras providências. 

Portaria n° 8774                                                             de 03 de junho de 2019 

Nomeia o funcionário Roberto Gonçalves de Oliveira, RG.30.484.147-X, para exercer 

função de Confiança de Chefe de Transporte Escolar, e dá outras providências. 

Portaria n° 8775                                                             de 03 de junho de 2019 

Designa responsáveis técnicos para controles administrativos, e acompanhamento 

físico de obras objetos de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional e 

dá outras providências. 

Portaria n° 8776                                                             de 03 de junho de 2019 

Dispõe sobre demissão da servidora Ana Claudia Franco Antunes, RG.33.709.704-5, 

do Cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8777                                                             de 06 de junho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Eva Aparecida da Silva Lucon, RG. 16335852, 

por motivo de Aposentadoria, do cargo de Fiscal de Saneamento, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8778                                                         _  de 06 de junho de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre concessão de Licença do funcionário Hilton Vitor dos Santos, RG. 

239575404, cargo de Motorista de Ambulância, para tratar de interesse particular e 

dá outras providências. 

Portaria n° 8779                                                            de 06 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração de Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora de 

Concurso Público e dá outras providencias. 

Portaria n° 8780                                                             de 06 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório do Departamento de Administração e dá outras providências. 

Portaria n° 8781                                                             de 06 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Camila de Carvalho Garcia, RG. 

41.379.935-9, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras 

providências. 

 

 

Portaria n° 8782                                                             de 06 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Valdemir Gomes de Castro, RG. 

18.837.159-X, para o cargo de Fiscal de Postura, e dá outras providências. 

Portaria n° 8783                                                 _         de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório, da Secretaria de Saúde e dá outras providencias. 

Portaria n° 8784                                                             de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório do Departamento de Serviços Públicos e dá outras providências. 

Portaria n° 8785                                                               de 12 de juho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório do Departamento da Guarda Municipal e dá outras providencias. 

Portaria n° 8786                                                             de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório do Departamento de Educação e dá outras providências. 

Portaria n° 8787                                                                           de 12 de junho 

de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais do departamento de Educação, lotados na Unidade Escolar 

E.M.E.F. Professora Isaura de Carvalho Coelho e dá outras providencias. 

Portaria n° 8788                                            ___          de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.I. Primeira Estação, e dá outras providências. 

Portaria n° 8789                                                _     __ de 12 de junho de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados nas 

E.M.E.I.s, e dá outras providências. 

Portaria n° 8790                                            ___          de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. e E.J.A. Maria Vicençotti, e dá outras providências. 

Portaria n° 8791                                                ___      de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. Mario Bianchi, e dá outras providências. 

Portaria n° 8792                                                 ___     de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. Professora Elisabete Lala Villalva, e dá outras providências. 

Portaria n° 8793                                              ___        de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 

e dá outras providências. 

Portaria n° 8794                                                    __ _ de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. Conceição Godoi Menuzzo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8795                                                             de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório, do Departamento de Desenvolvimento Social e Cidadania e dá outras 

providencias. 

Portaria n° 8796                                                    ___  de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. Professora Mary Rosa Baracat Chaib, e dá outras providências. 

Portaria n° 8797                                                             de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório do Departamento de Administração e dá outras providências. 

Portaria n° 8798                                                ___      de 12 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração de designação de servidores para o exercício das atribuições 

de PREGOEIRO e membros de sua equipe de apoio, para atuação em Pregão 

Presencial, no âmbito da Administração Municipal da prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Posse , Estado de São Paulo, e dá outras providencias. 

Portaria n° 8799                                    ___    ____      de 12 de junho de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre atualização e alteração no quadro da Comissão Permanente de 

Licitação, revoga Portarias anteriores, e dá outras providências. 

Portaria n° 8800                                                             de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Thiara Ferreira Marques, RG. 

49.202.291-4, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

 

 

Portaria n° 8801                                                             de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Guilherme Henrique da Silva, RG. 

45.540.121-4, para o cargo de Inspetor de Alunos, e dá outras providências. 

Portaria n° 8802                                                             de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Ana Maria Gusmão Stefanini Silva, RG. 

30.329.730-X, cargo de Merendeira, e dá outras providências. 

Portaria n° 8803                                                             de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ana Maria Gusmão Stefanini Silva, 

RG. 30.329.730-X, para o cargo de Inspetor de Alunos, e dá outras providências. 

Portaria n° 8804                                            ___          de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. e E.J.A. Maria Vicençotti, e dá outras providências. 

Portaria n° 8805                                                ___      de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. Mario Bianchi, e dá outras providências. 

Portaria n° 8806                                                 ___     de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. Professora Elisabete Lala Villalva, e dá outras providências. 

Portaria n° 8807                                              ___        de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, 

e dá outras providências. 

Portaria n° 8808                                             _     __    de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. Letícia Paganotti Torezan, e dá outras providências. 

Portaria n° 8809                                                __    _  de 17 de junho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais da Secretaria Municipal de Educação, lotados na Unidade 

Escolar E.M.E.F. Prefeito Augusto Coelho, e dá outras providências. 



 

   
 
 

 

Portaria n° 8810                                                             de 18 de junho de 2019 

Dispõe sobre alterações de membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS de Santo 

Antônio de Posse, para o Biênio 01/01/2019 à 31/12/2020 e dá outras providências. 

Portaria n° 8811                                                             de 24 de junho de 2019 

Dispõe sobre nomeação dos Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Portaria n° 8812                                                             de 24 de junho de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Paulo César Madi, RG. nº 8.969.432, Médico, 

para a função Gratificada de Chefe Clínico do Pronto Socorro, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8813                                                              de 01 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Eliane Esterina Granadier, RG. 16329416, por 

motivo de Aposentadoria, do cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8814                                                              de 05 de julho de 2019 

Dispõe sobre a revogação das portarias 8753 de 20 de maio de 2019 e 8814 de 03 

de julho de 2019, e dá outras providências. 

Portaria n° 8815                                                ___        de 03 de julho de 2019 

Dispõe sobre alteração de designação de servidores para o exercício das atribuições 

de PREGOEIRO e membros de sua equipe de apoio, para atuação em Pregão 

Presencial, no âmbito da Administração Municipal da prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Posse , Estado de São Paulo, e dá outras providencias. 

Portaria n° 8816                                    ___    ____      de 03 de julho de 2019 

Dispõe sobre atualização e alteração no quadro da Comissão Permanente de 

Licitação, revoga Portarias anteriores, e dá outras providências. 

Portaria n° 8817                                    ___    ____       de 03 de julho de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão Municipal de Defesa Civil do Município de Santo 

Antonio de Posse e dá outras providências. 

Portaria n° 8818                                                 __         de 04 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, da servidora Patricia Maria de Campos Silva, RG. 

19372235, do cargo de Técnico de Patrimônio, e dá outras providências. 

 

 

Portaria n° 8819                                                             de 05 de julho de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre a revogação das portarias 8753 de 20 de maio de 2019 e 8814 de 03 

de julho de 2019, e dá outras providências. 

Portaria n° 8820                                                       de 05 de julho de 2019 

Dispõe sobre alteração do Quadro de Pessoal para a formação da Comissão 

Permanente Disciplinar, e dá outras providências. 

Portaria n° 8821                                                ___      de 10 de julho de 2019 

Dispõe sobre alteração de designação de servidores para o exercício das atribuições 

de PREGOEIRO e membros de sua equipe de apoio, para atuação em Pregão 

Presencial, no âmbito da Administração Municipal da prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Posse , Estado de São Paulo, e dá outras providencias. 

Portaria n° 8822                                    ___    ____      de 10 de julho de 2019 

Dispõe sobre atualização e alteração no quadro da Comissão Permanente de 

Licitação, revoga Portarias anteriores, e dá outras providências. 

Portaria n° 8823                                                              de 11 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Paola Aparecida Domingues, RG. 449102580, 

cargo de cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8824                                                             de 11 de julho de 2019 

Dispõe sobre nomeação dos Membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Portaria n° 8825                                                              de 18 de julho de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8826                                                              de 15 de julho de 2019 

Dispõe sobre alterações de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de Santo Antonio de Posse, para o período de 10/04/2019 a 

09/04/2021 e dá outras providências. 

Portaria n° 8827                                                       de 22 de julho de 2019 

Dispõe sobre alteração do Quadro de Pessoal para a formação da Comissão 

Permanente Disciplinar, e dá outras providências. 

Portaria n° 8828                                                 __         de 24 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Cesar Augusto Tafner, RG. 

417180901, do cargo de Professor Titular de Educação Básica II, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8829                                                         de 25 de julho de 2019 

Dispõe sobre alteração dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente – COMDEMA, e dá outras providências. 

Portaria n° 8830                                                       de 25 de julho de 2019 

Dispõe sobre alteração do Quadro de Pessoal para a formação da Comissão 

Permanente Disciplinar, e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8831                                         __            de 25 de julho de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8832                                                              de 29 de julho de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8833                                                              de 29 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Regina Vaz de Lima, RG. 204523916, por 

motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8834                                                              de 29 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Marcia Benedita Camargo Frezzato, RG. 

19188075, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação 

Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8835                                                              de 29 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Suzete Aparecida Gonçalves da Costa, RG. 

191880541, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação 

Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8836                                                              de 29 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Monica Cristina Santino, RG. 172944156, por 

motivo de Aposentadoria, do cargo de Dentista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8837                                                 __         de 29 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, da servidora Joziane do Nascimento Tagliaferro, 

RG. 466302599, do cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8838                                                             de 29 de julho de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Angela Maria Augusto Sioni, RG. 

24.534.617-X, para o cargo de Técnico de Patrimônio, e dá outras providências. 

 

 

Portaria n° 8839                                                             de 29 de julho de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Natalino Tadeu Anjula, RG. 14.339.604, da 

função de Médico Perito dos Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências. 

Portaria n° 8840                                                           de 01 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Dirce Aurelia Borges, RG. 

30.895.986-3, para o cargo de Assistente Social, e dá outras providências. 

Portaria n° 8841                                                           de 01 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Luciana Alves de Oliveira Correia, 

RG. 26.489.782-1, para o cargo de Assistente Social, e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8842                                                           de 05 de agosto de 2019 

Dispõe sobre retorno ao serviço da funcionária Sandra Tatiane Pinaffi, RG. 

340120654, para o cargo de Professor Adjunto de Educação Básica, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8843                                                           de 05 de agosto de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Regina Celia Pinho, RG. 172944016, por 

motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8844                                              __         de 05 de agosto de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, da servidora Irene Barreto de Souza Santos, RG. 

39562082X, do cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8845                                                           de 08 de agosto de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Benedita Guarteeri, RG. 20347701, por motivo 

de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8846                                                           de 08 de agosto de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8847                                                           de 15 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Flavia Karina Florentino, RG. 

49.564.146-7, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8848                                                           de 15 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Luciana de Fatima Trindade da Silva, 

RG. 42.841.564-7, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

 

 

Portaria n° 8849                                                          ,de 22 de agosto de 2019 

Designa como gestores na pasta da Secretaria Municipal de Saúde, Josemar 

Anderson da Silva Ribeiro, RG 40.674.710-6, Contador e Iramaia Massoni, Secretária 

Municipal de Saúde, RG. 28.528.317-0 e dá outras providências. 

Portaria n° 8850                                                           de 23 de agosto de 2019 

Dispõe sobre alteração de Comissão Organizadora, Examinadora e Julgadora de 

Concurso Público e dá outras providencias. 

Portaria n° 8851                                                           de 26 de agosto de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8852                                                           de 26 de agosto de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 



 

   
 
Portaria n° 8853                                                           de 26 de agosto de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8854                                                           de 26 de agosto de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação dos bens móveis a serem baixados 

e dá outras providencias. 

Portaria n° 8855                                                           de 27 de agosto de 2019 

Dispõe sobre retorno ao serviço da funcionária Valdineia Fernandes, RG. 27.736.076-

6, para o cargo de Técnico de Enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria n° 8856                                                           de 27 de agosto de 2019 

Dispõe sobre retorno ao serviço da funcionária Cristiane Aparecida Carvalho Baron, 

RG. 29.295.951-5, para o cargo de Técnico de Enfermagem, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8857                                                           de 27 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Criselidia Ribeiro dos Santos, RG. 

57.647.128-8, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8858                                                           de 27 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jessica Fernanda Cipriano da Silva, 

RG. 47.635.845-0, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8859                                                           de 27 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Adriana Cristina Miranda, RG. 

45.451.313-6, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8860                                                           de 27 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jaqueline Cristina Dias, RG. 

48.382.834-8, para o cargo de Cuidadora, e dá outras providências. 

Portaria n° 8861                                                 _        de 27 de agosto de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido do servidor Anderson Felipe Barbosa Bredda, RG. 

41844626X, do cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8862                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Hermilton Almeida da Silva, RG. 

30.012.756-X, para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8863                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Marcio Padilha Santos, RG. 

55.845.350-8, para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8864                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Leonardo Benedito Lima, RG. 

54.133.165-6, para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8865                                                           de 29 de agosto de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Julio Cesar Pedro, RG. 30.951.799-

0, para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8866                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Natalia Moreira Carneiro, RG. 

56.162.538-4, para o cargo de Recepcionista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8867                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Gabriela Barbosa Martins, RG. 

45.100.883-2, para o cargo de Recepcionista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8868                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jéssica Barbosa Martins, RG. 

48.376.843-1, para o cargo de Recepcionista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8869                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Silvana Moreira Palomares, RG. 

40.303.184-9, para o cargo de Recepcionista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8870                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jessica Alves dos Santos, RG. 

56.087.183-1, para o cargo de Recepcionista, e dá outras providências. 

 

Portaria n° 8871                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Luana Alves Santos, RG. 

46.359.413-7, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8872                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Celia Patruci Alexandre, RG. 

32.903.366-9, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8873                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Michele Dionizio da Rocha, RG. 

48.834.257-9, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8874                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Andréia Rodrigues de Lima, RG. 

47.095.632-X, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8875                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Alexandra Cristina Ferraciolli, RG. 

28.460.049-0, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8876                                                           de 29 de agosto de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Valmir Aparecido Rodrigues, RG. 

13.588.537-1, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8877                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Silvia Tatiana Trevizoli, RG. 

25.457.439-7, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8878                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Estefano Summa, RG. 24.609.354-

7, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras providências. 

Portaria n° 8879                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Francisco Franze Neto, RG. 

24.411.360-9, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

 

 

Portaria n° 8880                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Paulino dos Santos Amaral, RG. 

29.891.960-6, para o cargo de Enfermeiro, junto a secretaria de Saúde, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8881                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Felipe Lazaro de Oliveira, RG. 

41.205.035-3, para o cargo de Enfermeiro, junto a secretaria de Saúde, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8882                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Reginaldo Fantini da Silva, RG. 

41.215.833-4, para o cargo de Enfermeiro, junto a secretaria de Saúde, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8883                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Gabriela Cristina de Oliveira Paulella, 

RG. 43.029.030-5, para o cargo de Técnico em Enfermagem, junto a secretaria de 

Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8884                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Gislane Carvalho Costa, RG. 

20.874.316-1, para o cargo de Técnico em Enfermagem, junto a secretaria de Saúde, 

e dá outras providências. 

Portaria n° 8885                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Bruno Gabriel Rodrigues, RG. 

56.233.764-7, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, junto a secretaria de 

Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8886                                                           de 29 de agosto de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Monique de Andrade Martins, RG. 

39.197.855-X, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, junto a secretaria de 

Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8887                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Leandro Rotert, RG. 49.672.371-6, 

para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, junto a secretaria de Saúde, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8888                                                           de 29 de agosto de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Edneia Cristina Scapin Fernandes, 

RG. 27.395.762-7, para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, e dá outras 

providências. 

 

Portaria n° 8889                                                       de 02 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Cristina de Souza, RG. 19.707.561-

7, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras providências. 

Portaria n° 8890                                                       de 02 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Luis Marques Ferreira Junior, RG. 

40.674.686-2, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica II, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8891                                                       de 02 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Alexssandro Pereira, RG. 

23.957.480-1, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8892                                                       de 02 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Marcos Antonio dos Santos 

Gonçalves, RG. 39.511.680-6, para o cargo de Recepcionista, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8893                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8894                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Claudia Pinck, RG. 25.557.582-8, 

para o cargo de Técnico em Enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria n° 8895                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Julia Damasio Dias, RG. 62.086.532-

5, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8896                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Miriam Cristina Tarossi, RG. 

44.030.734-X, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras 

providências. 



 

   
 
Portaria n° 8897                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Roseli Aparecida Moura da Silva, RG. 

50.030.685-0, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8898                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Carolina Marques, RG. 43.739.442-

6, para o cargo de Técnico em Enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria n° 8899                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Taline Vieira Ramos, RG. 

57.379.481-9, para o cargo de Recepcionista, e dá outras providências. 

Portaria n° 8900                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ricardo Paulino, RG. 12.230.654-5, 

para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8901                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Paulo Gilberto Pavan, RG. 

32.222.340-4, para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8902                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Vanessa Batista, RG. 44.750.374-1, 

para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8903                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Andre Almeida Belisario, RG. 

46.760.301-7, para o cargo de Fiscal de Obras, e dá outras providências. 

Portaria n° 8904                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jose dos Reis Pereira de Morais, RG. 

52.283.304-4, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8905                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Dione Benedito Contrera, RG. 

21.821.499-6, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8906                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Edinaelza Oliveira dos Santos, RG. 

40.508.631-3, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8907                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Dijane Martins Dos Santos , RG. 

33.685.468-7, para o cargo de Técnico em Enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria n° 8908                                                       de 05 de setembro de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Marilsa Domingos Masotti, RG. 

28.528.283-9, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

 

Portaria n° 8909                                         __         de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre exoneração, do servidor Felipe Lazaro de Oliveira, RG. 41.205.035-3, 

do cargo de Enfermeiro, e dá outras providências. 

Portaria n° 8910                                                       de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Luis Carlos Pereira, RG. 25.402.933-

4, para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8911                                         __         de 05 de setembro de 2019 

Dispõe sobre exoneração, do servidor Luis Carlos Pereira, RG. 25.402.933-4, do 

cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8912                                                       de 09 de setembro de 2019 

Dispõe sobre alterações de membros do Conselho Municipal de Saúde – CMS de Santo 

Antônio de Posse, para o Biênio 01/01/2019 à 31/12/2020 e dá outras providências. 

Portaria n° 8913                                         __         de 11 de setembro de 2019 

Dispõe sobre exoneração, da servidora Julia Damasio Dias, RG. 62.086.532-5, do 

cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras providências. 

Portaria n° 8914                                                       de 12 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Vinicius Aparecido Spitti da Silva, 

RG. 50.030.706-4, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8915                                                       de 12 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Pedro Henrique Romão, RG. 

44.616.357-0, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8916                                                       de 12 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Monica Nogueira Rodrigues de 

Oliveira, RG. 49.505.853-1, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8917                                                       de 12 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ana Paula Correia Pereira, RG. 

33.508.011-X, para o cargo de Técnico em Enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria n° 8918                                                       de 12 de setembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

 

 



 

   
 
Portaria n° 8919                                                       de 16 de setembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8920                                                       de 16 de setembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8921                                                       de 16 de setembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8922                                                       de 16 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Noely Cristina Teixeira Campos, RG. 

40.486.012-6, para o cargo de Enfermeira, e dá outras providências. 

Portaria n° 8923                                                       de 19 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Adriana Batuli de Almeida, RG. 

66226243-8, para o cargo de Técnico em Enfermagem, e dá outras providências. 

Portaria n° 8924                                                       de 19 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Eliane Aparecida Gonçalves Aguiar, 

RG. 32.397.226-3, para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8925                                                       de 19 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Edmar Oliveira de Sousa, RG. 

41.504.097-8, para o cargo de Enfermeiro, e dá outras providências. 

Portaria n° 8926                                                       de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Carlos Roberto Damazio, RG. 

32.127.277-8, para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8927                                                       de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Maria Daniela Corsi Moreira, RG. 

25.394.756-X, para o cargo de Fonoaudiólogo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8928                                                       de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Miguel Abrahão, RG. 24.329.184-X, 

para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras providências. 

Portaria n° 8929                                                       de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jonas Oliveira Sirnes, RG. 

40.508.814-0, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8930                                                       de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Simone Sales da Silva, RG. 

34.948.578-1, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 



 

   
 
Portaria n° 8931                                                       de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Juliane Moraes de Godoy, RG. 

34.204.590-8, para o cargo de Enfermeiro, e dá outras providências. 

Portaria n° 8932                                                       de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Suzana Torres Tavares, RG. 

35.426.577-5, para o cargo de Enfermeiro, e dá outras providências. 

Portaria n° 8933                                                       de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Thiago Gomes Cardonia, RG. 

44.288.825-9, para o cargo de Advogado, e dá outras providências. 

Portaria n° 8934                                                      de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre concessão de Licença do funcionário Allan Romio de França, RG. 

38.617.210-9, cargo de Ajudante de Serviços Diversos, para tratar de interesse 

particular e dá outras providências. 

Portaria n° 8935                                                      de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre concessão de Licença da funcionária Fernanda Maria de Oliveira, RG. 

42.095.647-5, cargo de Técnico de Enfermagem, para tratar de interesse particular 

e dá outras providências. 

Portaria n° 8936                                                      de 30 de setembro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Marite do Rosario Camargo de Oliveira, RG. 

141101374, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação 

Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8937                                         __         de 30 de setembro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Andre Almeida Belisario, RG. 

467603017, do cargo de Fiscal de Obras, e dá outras providências. 

Portaria n° 8938                                         __            de 03 de outubro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8939                                                        de 03 de outubro de 2019 

Dispõe sobre exoneração do servidor Luciano Jose Lenzi, RG. 21.404.950-4, do cargo 

em Comissão de Assessor Executivo de Gabinete, e dá outras providências. 

 

 

Portaria n° 8940                                                        de 03 de outubro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Osvaldo Luiz Gerizani, RG. 

193728096, do cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 

Portaria n° 8941                                         __            de 03 de outubro de 2019 

Dispõe sobre exoneração, do servidor Carlos Roberto Damazio, RG. 32.127.277-8, 

do cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8942                                                         de 09 de outubro de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Carlos Magno Lucon, RG. 13588567-

X, do cargo em Comissão de Diretor de Serviços Públicos, e dá outras providências. 

Portaria n° 8943                                                         de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Andre Pascual Ramos, RG. 

26.592.909-X, do cargo  de Fiscal de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 

Portaria n° 8944                                                      de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Vera Aparecida Baron Sertorio, 

RG.11.671.644, por motivo de Aposentadoria, do cargo de Faxineira, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8945                                                       de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Carlos Alberto Turati, RG. 

MG.11.886.334, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica II, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8946                                                       de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Renato Simão, RG. 46.221.058-3, 

para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras providências. 

Portaria n° 8947                                                       de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Wesley Fabio da Silva Padilha, RG. 

44.525.736-2, para o cargo de Fiscal de Obras, e dá outras providências. 

Portaria n° 8948                                                       de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ana Maria Dorta Boni, RG. 

40.508.681-7, para o cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8949                                                       de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre alteração de designação de servidores para o exercício das atribuições 

de PREGOEIRO e membros de sua equipe de apoio, para atuação em Pregão 

Presencial, no âmbito da Administração Municipal da prefeitura Municipal de Santo 

Antônio de Posse , Estado de São Paulo, e dá outras providencias. 

Portaria n° 8950                                                       de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre atualização e alteração no quadro da Comissão Permanente de 

Licitação, revoga Portarias anteriores, e dá outras providências. 

Portaria n° 8951                                                         de 10 de outubro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, do servidor Graziela Cristina de Lima, RG nº 

29.811.614-5 do cargo em Chefe Administrativo do PS, e dá outras providências. 

Portaria n° 8952                                                       de 11 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Ana Maria Romero Neves, RG. 

34.600.546-2, para o cargo de Técnico de Imobilização Ortopédica, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8953                                         __            de 11 de outubro de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8954                                                       de 21 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Rafael César de Freitas, RG. 

26.110.413-5, para o cargo de Operador de Máquinas, e dá outras providências. 

Portaria n° 8955                                                       de 24 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, João Maicon de Oliveira, RG. 

48.428.060-0, para o cargo de Ajudante de Serviços Diversos, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8956                                                       de 24 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Elaine de Lima Ferreira Gonçalves, 

RG. 30.853.453-0, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8957                                                       de 29 de outubro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8958                                                       de 29 de outubro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Gerson Oliveira de Sousa, RG. 

031947862006-6, para o cargo de Operador de Máquinas, e dá outras providências. 

Portaria n° 8959                                                       de 31 de outubro de 2019 

Dispõe sobre retorno ao serviço a servidora Natalie de Fátima Bonesso de Carvalho, 

RG. 16.122.718-1, para o cargo de Advogada, e dá outras providências. 

 

 

Portaria n° 8960                                                      de 18 de novembro de 2019 

Dispõe sobre a nomeação dos membros da corregedoria da Polícia Municipal e seus 

respectivos suplentes. 

Portaria n° 8961                                                      de 18 de novembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Luis Carlos Nieri, RG. 34.206.950-0, 

para o cargo de Motorista de Ambulância, e dá outras providências. 

Portaria n° 8962                                                      de 18 de novembro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, da servidora Camila Fernanda Canizella Faria, RG. 

28.060.992-9, admitida em 07 de maio de 2019, no cargo  de Professor Titular de 

Educação Basica II, e dá outras providências. 

 

Portaria n° 8963                                                      de 21 de novembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8964                                                      de 21 de novembro de 2019 



 

   
 
Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8965                                                      de 25 de novembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8966                                                      de 25 de novembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8967                                                      de 25 de novembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8968                                                      de 25 de novembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8969                                                      de 25 de novembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8970                                                      de 25 de novembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Sindicância para apuração de irregularidades e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8971                                                      de 26 de novembro de 2019 

Dispõe sobre suspensão preventiva de servidor em Processo Administrativo 

Disciplinar e dá outras providências  

Portaria n° 8972                                                      de 26 de novembro de 2019 

Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do 

convênio, do PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE” e da outras providências. 

Portaria n° 8973                                                      de 28 de novembro de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório de profissionais Motorista da Secretaria Municipal de Educação, e dá 

outras providências. 

Portaria n° 8974                                                      de 02 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre exoneração da servidora Lucimara de Camargo Pinqui, RG.19.188.059, 

por motivo de Aposentadoria, do cargo de Professor Titular de Educação Básica I, e 

dá outras providências. 

Portaria n° 8975                                                      de 02 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, João Ricardo Stabile, RG. 

22.323.248-8, para o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências. 



 

   
 
Portaria n° 8976                                                      de 02 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Virginia Luci Stefanini e Lima, RG. 

30.717.885-7, para o cargo de Fiscal de Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências. 

Portaria n° 8977                                                 _   de 05 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre alteração da Comissão de Avaliação de Desempenho de Estágio 

Probatório, da Secretaria de Saúde e dá outras providencias. 

Portaria n° 8978                                                      de 09 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre exoneração a pedido, da servidora Lilian Ferreira da Silva, RG. 

49.023.336-3, do cargo  de Agente Técnico Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8979                                                 _   de 09 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre a nomeação da graduação hierárquica, atribuições e remunerações dos 

cargos da Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse, denominada Polícia Municipal 

de Santo Antônio de Posse, e dá outras providências. 

Portaria n° 8980                                                      de 09 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de 

fatos praticados por servidor público e dá outras providências. 

Portaria n° 8981                                                      de 16 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, André Henrique Bahú, RG. 

55.155.596-8, para o cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8982                                                      de 16 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Jessica Gonçalves, RG. 48.465.485-

8, para o cargo de Assistente Administrativo, e dá outras providências. 

Portaria n° 8983                                                      de 19 de dezembro de 2019 

Dispõe sobre nomeação, em estágio probatório, Gustavo Alexsander Silva, RG. 

43.744.116-7, para o cargo de Técnico de Informática II, e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


