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NÚCLEO ESTADUAL EM RONDÔNIA
SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA No- 122, DE 27 DE JUNHO DE 2016

A Chefe do Serviço de Gestão Administrativa do Núcleo
Estadual do Ministério da Saúde em Rondônia, no uso da com-
petência que lhe foi subdelegada através da PT/SE/SAA/MS n.º
1.803/SAA/MS, de 01.10.2013, publicada no DOU n.º 192, de
03/10/2013; da Portaria 2.226/GM/MS, de 01/10/2013, publicada no
DOU nº 191 de 02/10/2013 e tendo em vista o que consta a Portaria
MP nº 8, de 07/01/2013 e a Orientação Normativa SEGEP nº 1,
publicada no DOU 14/01/2013 e COMUNICA GERAL nº 554876 do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, de 24/04/2014, re-
solve:

Art. 1º - Restabelecer o pagamento do pensionista BRUNO
MEDEIROS DE SOUZA - SIAPE 04831837, suspenso no mês de
maio/2016, tendo em vista à atualização cadastral.

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Art. 2º - A presente revogação é devido à exclusão de 1
anos, 9 meses e 23 dias, do tempo de serviço trabalhado em con-
dições insalubres sob o regime Celetista, correspondente ao período
de 01/01/1980 a 31/12/1987 e 01/01/1989 a 01/01/1990, em cum-
primento à NOTA Técnica/CGESP/SAA/SE/MS nº 16/2014.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

MARIA ESMERALDA DE SALES OLIVEIRA

PORTARI No- 134, DE 20 DE JUNHO DE 2016

A Chefe Substituta do Serviço de Recursos Humanos da
Fundação Nacional de Saúde no Estado de Alagoas, no uso da com-
petência que lhe confere o art. 16 do Estatuto aprovado pelo Decreto
nº 7.335, publicado no DOU de 20/10/ 2010 e tendo em vista o que
consta no processo nº 25110.001.708/1995-89, resolve:

Art. 1º - Revogar a PT/FUNASA/AL nº 218/2010, publicada
no DOU de 3/3/2010, que alterou a aposentadoria da servidora Maria
José Lopes dos Santos, Mat. Siape nº 517618, ocupante do cargo de
Agente de Saúde Pública, classe S, padrão III, para incluir 2% (dois
por cento) nos proventos da referida aposentadoria, à razão de 29/30
(vinte e nove, trinta avos), tendo em vista o cômputo do tempo de
serviço trabalhado em condições insalubres para efeito de aposen-
tadoria.

Art. 2º - A presente revogação é devido à exclusão de 1
anos, 6 meses e 11 dias, do tempo de serviço trabalhado em con-
dições insalubres sob o regime Celetista, correspondente ao período
de 3/5/1983 a 11/12/1990, em cumprimento à NOTA Técni-
ca/CGESP/SAA/SE/MS nº 16/2014.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

MARIA ESMERALDA DE SALES OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO CEARÁ

PORTARIA No- 195, DE 27 DE JUNHO DE 2016

O Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde
no Estado do Ceará, nomeado pela através da Portaria nº 547, de 04
de agosto de 2015, publicada no DOU nº 148 de 05 de agosto de
2015, no uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria nº 930 de
10 de julho de 2013, publicada no DOU nº 134 de 15 de julho de
2013, resolve:

Art. 1º Aprovar os critérios e os procedimentos dispostos no
Anexo I desta Portaria concernente às diretrizes e critérios do Pro-
grama de Cooperação Técnica com vistas à seleção de Municípios do
Estado do Ceará para capacitação e apoio à elaboração de Planos
Municipais de Saneamento Básico - PMSB, oferecendo assessoria,
suporte, orientações e supervisão técnica aos municípios na elabo-
ração de seus Planos, em atendimento às disposições contidas na Lei
no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, Decreto no 7.217, de 21 de junho
de 2010 que define as diretrizes nacionais e estabelece a Política
Federal de Saneamento Básico e da Lei no 12.305 de 02 de agosto de
2010 que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

Art. 2º Os municípios do Estado do Ceará interessados, de-
verão candidatar-se com base nos critérios e procedimentos esta-
belecidos nesta Portaria e seus Anexos.

Parágrafo Único. A capacitação e elaboração de Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico serão realizadas no âmbito da Parceria
a ser celebrada entre a Funasa e entidade que tenha capacidade téc-
nica compatível à execução do objeto necessário e guardarão con-
formidade com o Termo de Referência para Elaboração de Plano
Municipal de Saneamento Básico 2012 que se encontra disponibi-
lizado no sítio eletrônico da Funasa - www.funasa.gov.br.

Art. 3º Os proponentes deverão manifestar seu interesse atra-
vés do encaminhamento dos Anexos II, III e IV desta Portaria, no
período de 15 (quinze) dias úteis após a data de publicação desta
Portaria (considerando a data de postagem), para a Superintendência
Estadual da Funasa no Ceará, situada na Avenida Santos Dumont,
1890, CEP: 60.150-160 em Fortaleza, CE.

Art. 4º A presidência da Funasa dará publicidade à lista de
municípios que poderão ser beneficiados em até 20 (vinte) dias úteis
após o término do prazo para candidatura dos municípios.

Art. 5º O atendimento aos Municípios interessados será li-
mitado a 20 (vinte) municípios em função da demanda apresentada,
do recurso disponibilizado na Lei Orçamentária Anual, em obser-
vância aos critérios e procedimentos definidos nesta Portaria, seus
anexos e na legislação específica sobre a matéria.

Art. 6º A Funasa convocará, por meio de Portaria, os mu-
nicípios selecionados após a celebração da parceria, não ficando a
Funasa obrigada a convocar esses municípios caso a parceria não seja
concretizada.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

LEONILDO PEIXOTO FARIAS

ANEXO I
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO DE

MUNICÍPIOS PARA CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE
PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO DO OBJETO

Considerando as disposições contidas no Art. 23 do Decreto
no 7.217/2010, a saber:

O titular dos serviços formulará a respectiva política pública
de saneamento básico, devendo, para tanto elaborar os planos de
saneamento básico, observada a cooperação das associações repre-

sentativas de vários segmentos da sociedade (conforme previsto no
art. 2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001) e da
ampla participação da população.

Este Chamamento Público tem por objetivo selecionar 20
(vinte) municípios com vistas a prestar-lhes apoio nas ações voltadas
à capacitação, elaboração e desenvolvimento de Planos Municipais de
Saneamento Básico - PMSB.

A capacitação, apoio, suporte, orientações e supervisão téc-
nica para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
serão realizados de acordo a formalização de parceria a ser celebrada
entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e entidade selecio-
nada.

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E PRIORIZAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Serão elegíveis:
1. Municípios com população total (urbana e rural) de até

50.000 habitantes (Censo/2010).
2. Municípios que não possuam Plano Municipal de Sa-

neamento Básico (PMSB) e não tenham recebido recurso para exe-
cução deste objeto, não tendo licitado, contratado ou conveniado para
elaboração do mesmo.

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO
A priorização dos municípios considerados elegíveis será

feita de acordo com a ordem dos seguintes critérios:
Municípios contemplados com recursos da Funasa em obras

e/ou projetos de saneamento.
Possua menor IDH-M, constante no banco de dados do

PNUD do ano de 2010.
Possuam maior percentual em extrema pobreza, conforme

dados do Plano Brasil Sem Miséria (2010).
Municípios em situação de risco de desastres naturais, secas

e estiagem prolongadas.
Possuam menores índices de cobertura dos serviços de abas-

tecimento de água, constantes no banco de dados do IBGE (Cen-
so/2010).

Apresente maior percentagem de população urbana, cons-
tante no banco de dados do IBGE, Censo 2010.

Municípios com comunidades rurais, assentamentos, quilom-
bolas e outras comunidades tradicionais (ribeirinhos, Extrativistas,
entre outras).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A Funasa não repassará recursos financeiros diretamente aos

municípios.
A cooperação será realizada mediante disponibilização de

profissionais capacitados para a realização de estudos e pesquisas,
inclusive produzindo o material de divulgação dos eventos de mo-
bilização social (profissionais da entidade parceira). A entidade par-
ceira selecionada deverá possuir capacidade técnica e estrutura ope-
racional para atuar na capacitação, assessoria e apoio aos municípios
em todas as fases e/ou etapas da elaboração de Planos Municipais de
Saneamento Básico, inclusive com a apresentação dos produtos pre-
vistos no Termo de Referência da Funasa, conforme Art. 1° da Por-
taria N° 930, de 10 de julho de 2013, da Presidência da Funasa.

Caberá ao município disponibilizar todas as informações,
documentos e servidores do quadro municipal para efetiva partici-
pação em todas as etapas da capacitação e da elaboração do PMSB.
Ficará ainda a cargo do município a logística necessária para a mo-
bilização social, incluindo a disponibilização de espaço para reuniões
e divulgação dos eventos em meios de comunicação local, permitindo
assim a elaboração do plano de forma participativa, conforme pre-
ceitua a Lei no 11 . 4 4 5 / 2 0 0 7 .

DA CAPACITAÇÃO
O município deverá designar no mínimo 04 (quatro) pro-

fissionais do quadro municipal (preferencialmente efetivo) para serem
capacitados para compor o comitê executivo. Eles serão os respon-
sáveis pela aplicação do conteúdo adquirido no curso visando à ela-
boração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Serão exigidos
profissionais com o seguinte perfil:

2 (dois) Profissionais com Formação Superior, preferencial-
mente engenheiro, arquiteto ou urbanista. Na ausência destes pro-
fissionais será aceito tecnólogo com formação em áreas afins;

2 (dois) Profissionais com Formação Superior em ciências
sociais e humanas, preferencialmente pedagogo, psicólogo ou as-
sistente social.

O Município deverá assegurar a participação dos servidores
na capacitação, custeando com recursos próprios as despesas com
diárias, deslocamentos e outras de qualquer natureza necessárias à
obtenção da frequência mínima de 75% da carga horária na ca-
pacitação (estimada em 160 horas).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O encaminhamento dos pleitos implicará na aceitação dos

termos contidos nesta Portaria e seus anexos.
A análise e seleção dos municípios serão procedidas pelo

Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Es-
tadual da Funasa no Ceará - NICT/CE com base nos critérios dis-
postos nesta Portaria e seus anexos, mediante parecer técnico as-
sinado pelo Superintendente Estadual e pelo NICT.

Os casos omissos e as situações não previstas na presente
Portaria serão avaliados e deliberados pela Funasa, por intermédio da
Superintendência Estadual do Ceará.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

PORTARIA No- 8.247 DE 20 DE JUNHO DE 2016

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE SUPLEMENTAR, no uso das atribuições que lhe con-
fere o inciso VI do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º
3.327, de 5 de janeiro de 2000, na forma do art. 82, inciso VI e do
art. 85, inciso II ambos da Resolução Normativa n° 197, de 16 de
julho de 2009, resolve:

Art. 1° Conceder aposentadoria por invalidez a servidora
DEBORA SANTOS GOMES matrícula siape 1506240, Analista Ad-
ministrativo, Classe "B" Padrão V, do Quadro Permanente desta
Agência, com fundamento no art. 40, §1º, inciso I e §§ 3º e 18 da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 41/2003, combinado com o art. 186, inciso I, § 3°, da Lei 8.112/90,
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, expostos nos
autos do Processo Administrativo n° 25001.012526/2016-29.

Art. 2° Declarar vago o referido cargo.
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

JOSÉ CARLOS DE SOUZA ABRAHÃO

RETIFICAÇÃO

Na portaria n.º 8.052, de 30/05/2016, publicada no DOU, de
30/03/2016, Seção 2, Nº 60, página 37, no artigo 1°, inciso II, alínea
"a", onde se lê: "Solange Beatriz Palheiros Mendes - titular; ", leia-se:
"Solange Beatriz Palheiro Mendes - titular;".

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM ALAGOAS

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA No- 133, DE 21 DE JUNHO DE 2016

A Chefe Substituta do Serviço de Recursos Humanos da
Fundação Nacional de Saúde no Estado de Alagoas, nomeada pela
PT/PRESI/FUNASA nº 1.147/2007, publicada no DOU de
18/10/2007, e de acordo com a competência que lhe foi subdelegada
pela PT/CORE/AL nº 142/2000, publicada no DOU de 06/10/2000, e
ainda de acordo com o art. 16 do Decreto nº 7.335/2010, e em
cumprimento ao que determina o art. 21 da Orientação Normativa da
SEGEP/MPOG Nº 15/2013, tendo em vista o que consta no processo
nº 25110.000.755/1990-18, resolve:

Art. 1º - Revogar a PT/FUNASA/AL nº 159/2011, publicada
no DOU 93 de 17/5/2011, que alterou a aposentadoria do servidor
José de Souza Pinto, Mat. Siape nº 517336, ocupante do cargo de
Agente de Saúde Pública, classe S, padrão III, para incluir 3% (três
por cento) nos proventos da referida aposentadoria, tendo em vista o
cômputo do tempo de serviço trabalhado em condições insalubres
para efeito de aposentadoria.

Art. 2º - A presente revogação é devido à exclusão de 3
anos, 1 mês e 11 dias, do tempo de serviço trabalhado em condições
insalubres sob o regime Celetista, correspondente ao período de
2/8/1982 a 30/6/1990, em cumprimento à NOTA Técni-
ca/CGESP/SAA/SE/MS nº 16/2014.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

MARIA ESMERALDA DE SALES OLIVEIRA

PORTARI No- 136, DE 20 DE JUNHO DE 2016

A Chefe Substituta do Serviço de Recursos Humanos da
Fundação Nacional de Saúde no Estado de Alagoas, no uso da com-
petência que lhe confere o art. 16 do Estatuto aprovado pelo Decreto
nº 7.335, publicado no DOU de 20/10/ 2010 e tendo em vista o que
consta no processo nº 25110.000.379/1996-93, resolve:

Art. 1º - Revogar a PT/FUNASA/AL nº 300/2010, publicada
no DOU de 15/3/2010, que alterou a aposentadoria da servidora
Maria Eunice Silva de Souza, Mat. Siape nº 470318, ocupante do
cargo de Atendente, classe S, padrão III, para incluir 2% (dois por
cento) nos proventos da referida aposentadoria, à razão de 27/30
(vinte e sete, trinta avos), tendo em vista o cômputo do tempo de
serviço trabalhado em condições insalubres para efeito de aposen-
tadoria.

suellen.silva
Realce
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DO MUNICÍPIO

(Timbre do Município)
MODELO DE OFÍCIO PARA O PLEITO
Ofício no ___/2016
Local, xx de xxxx de 2016
À Sua senhoria o Senhor
Leonildo Peixoto Farias
Superintendente Estadual da Funasa do Ceará
Av. Santos Dumont, 1890
60.150-160 - Aldeota
Fortaleza - CE
Assunto: Processo de Seleção para capacitação e apoio à

elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico
Senhor Superintendente,
Venho, através deste, candidatar o Município de

_________________ no processo seletivo para a capacitação e apoio
à elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme
Portaria Funasa No XXX de XX de mês de 2016.

2. Em anexo seguem os documentos exigidos pela Portaria
desta seleção.

___________________________________
Prefeito Municipal de (nome do município)

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE

(Timbre do Município)
MODELO DE DECLARAÇÃO
Declaro que o Município de __________________ não pos-

sui Plano Municipal de Saneamento Básico e não recebeu recursos
públicos para execução deste objeto, não tendo licitado, contratado ou
conveniado para elaboração do mesmo.

Local, data
___________________________________
Prefeito Municipal de (nome do município)

ANEXO IV
(Timbre do Município)

TERMO DE COMPROMISSO DE CAPACITAÇÃO DE
TÉCNICOS MUNICIPAIS

O Município de _______________________________ com-
promete-se a encaminhar para capacitação em elaboração de Planos
Municipais de Saneamento Básico os seguintes servidores:

* Profissional com Formação Superior, preferencialmente en-
genheiro, arquiteto ou urbanista. Na ausência destes profissionais será
aceito tecnólogo com formação em áreas afins:

Nome do Servidor:
________________________________________________

C a rg o / F u n ç ã o :
___________________________________________________

Forma-
ção:_______________________________________________________

Data de Nascimento: ___/___/___
Naturalidade: ___________________ Nacionalida-

de:________________________
RG: ____________Órgão Emissor: ____________ UF: ____

CPF:_____________
Telefone: ( ) _________________________Celular: ( )

_______________
Email:

__________________________________________________________
Assinatura do servidor:

____________________________________________
* Profissional com Formação Superior em ciências sociais e

humanas, preferencialmente pedagogo, psicólogo ou assistente so-
cial.

Nome do Servidor:
________________________________________________

C a rg o / F u n ç ã o :
___________________________________________________

Forma-
ção:_______________________________________________________

Data de Nascimento: ___/___/___
Naturalidade: ___________________ Nacionalida-

de:________________________
RG: ____________Órgão Emissor: ____________ UF: ____

CPF:_____________
Telefone: ( ) _________________________Celular: ( )

______________
Email:

__________________________________________________________
Assinatura do servidor:

____________________________________________
___________________________________
Prefeito Municipal de (nome do município)

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO MARANHÃO
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA No- 178, DE 27 JUNHO DE 2016

O CHEFE DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, no Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições conferidas pela portaria nº. 26 de 21/01/2016,
publicada no DOU de 22/01/2016. resolve:

1º - Conceder pensão temporária Julio Pinheiro da Silva,
filho invalido do ex- servidor, Francisco Pinheiro da Silva, Matricula
nº. 0519192, ocupante do cargo de Motorista Oficial, Classe S, Pa-
drão III, com fundamento nos artigos 215 e 217, inciso II, alínea "d",
da Lei nº 8.112/90, processo nº 25170.000.255/2016-17.

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publi-
cação.

JOÃO BATISTA RAMOS SERRA

PORTARIA No- 179, DE 27 JUNHO DE 2016

O CHEFE DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, no Estado do Maranhão, no
uso de suas atribuições conferidas pela portaria nº. 26 de 21/01/2016,
publicada no DOU de 22/01/2016. resolve:

1º - Conceder pensão vitalícia a Raimunda Cardoso Lima
(esposa), do ex- servidor, Álvaro Santana Lima, Matricula nº.
0469599, ocupante do cargo de Mestre, Classe S, Padrão III, com
fundamento nos artigos 215 e 217, inciso I, alínea "a", da Lei nº
8.112/90, processo nº 25170.002.129/2016-05.

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publi-
cação.

JOÃO BATISTA RAMOS SERRA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM PERNAMBUCO

PORTARIA No- 434, DE 27 DE JUNHO DE 2016

O SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, nomeado pela Por-
taria PRESI/FUNASA Nº 306/2016 , publicada no DOU nº 71, de
14.04.2016 e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13,
combinado com o artigo 16, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº
7.335, publicado no DOU de 20 de outubro de 2010, considerando as
Orientações Normativas SEGEP/MP nºs 15 e 16/2013,e tendo em
vista o que consta nos Processos nºs 25225.031.802/2009-02, e
25225.009.325/2011-13/PE, resolve:

Art. 1º - ANULAR A PT/FUNASA/PE nº 466/2011, pu-
blicada no DOU nº 155, Seção 2, pag. 43, de 12/08/2011, que con-
cedeu aposentadoria voluntária, com proventos integrais, de acordo
com o art. 40, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal de 1988,
combinado com o art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, em
favor da servidora desta Fundação ALANE MARIA NEVES VIANA,
Mat. SIAPE nº 0471925, ocupante do cargo de Médico, Nível Su-
perior, Classe "S", padrão III.

Art. 2º - A presente anulação, é devido à exclusão do tempo
especial convertido em tempo comum, ou seja. 03 ( três ) anos, 09 (
nove )meses e 19 ( dezenove dias ), correspondente ao período de
12/12/1990 a 31/10/2009.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CAIO MARIO MELLO COSTA OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
NO RIO DE JANEIRO

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA No- 95, DE 23 DE JUNHO DE 2016

A CHEFE DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS DA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 16, do Estatuto aprovado pelo
Decreto nº 7.335, publicado no DOU de 20 de outubro de 2010 e do
art. 95 do Regimento Interno, e tendo em vista o que consta do
Processo nº 25245.004.362/2016-01, RESOLVE:

Conceder pensão civil vitalícia a ELZA ALVES SENNA,
viúva do ex-servidor DOMICIANO SENNA, ex-ocupante do cargo
de AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, matrícula SIAPE n° 507159,
NI, Classe/Padrão S-III, do quadro de inativos da Superintendência
Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Rio de Ja-
neiro, falecido em 10/04/2016, com fundamento nos artigos 215, 217,
inciso I, artigo 222, inciso VII, alínea "b", item 6 da Lei 8.112/90,
alterada pela Lei 13.135/2015, com valor correspondente a 100% da
remuneração do ex-servidor, observada a limitação contida no artigo
2º da Lei 10.887/04.

HELOINA ANGÉLICA MENESES MACIEL

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM RONDÔNIA

PORTARIA No- 184, DE 21 DE JUNHO DE 2016

A SUBSTITUTA EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE
ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ES-
TADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições conferidas e de
acordo com o que lhe confere o Art. 16, do Estatuto aprovado pelo
Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010, publicada no D.O.U de
20 subsequente e Portaria nº282, de 05.04.2016, publicada no DOU
de 06.04.2016, resolve:

Art.1º - Designar, a partir de 01.06.2016 MARIA DO SO-
CORRO LIMA E SILVA FRAYHA, Matricula siape nº 0475410 para
exercer a Função Gratificada de Chefe da Seção de Análise de Pro-
jetos da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde
no Estado de Rondônia, FGR-1, código 50.0555.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JORILDA ALVES DE SOUZA MONTEIRO

PORTARIA No- 186, DE 22 DE JUNHO 2016

A SUBSTITUTA EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE
ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE NO ES-
TADO DE RONDONIA, no uso de suas atribuições e de acordo com
o que lhe confere o Art. 16 do Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de
2010, publicado no D.O.U. de 20 subsequente, resolve:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados como
responsáveis pela condução dos processos licitatórios na Modalidade
Pregão, presencial e/ou eletrônico desta Suest/RO nos termos do
Decreto nº 5.450/05, Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005.

Pregoeiros:
ANTONIO JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO - Auxiliar

Administrativo, Siape nº 6471182, Classe "S", Padrão III;
ROMILDO SILVA LOPES - Auxiliar Administrativo, Siape

nº 0471478, Classe "S", Padrão III.
Equipe de Apoio:
MIGUEL DOS ANJOS BRITO - Agente Administrativo,

Siape nº 0694752, Classe "S", Padrão III;
PEDRO RUBIM BENARROC, Auxiliar de Serviços Gerais,

Siape nº0470453, Classe "S" Padrão III;
MARACY COTA DE ARAUJO, Auxiliar Administrativo,

Siape nº 0473951, classe "S", Padrão III.
Art. 2º - Revogar as Portarias n.º148, de 06 de Julho de

2015, publicada no DOU n. 134 de 16.07.2015 e nº 18 de 02 de
Fevereiro de 2016, publicada no DOU nº 24 de 04.02.2016.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JORILDA ALVES DE SOUZA MONTEIRO

PORTARIAS DE 23 JUNHO DE 2016

A SUBSTITUTA EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE
ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ES-
TADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e de acordo com
o que lhe confere o Art. 16 do Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de
2010, publicado no D.O.U. de 20 subseqüente. resolve:

No- 188 - Art. 1º - Excluir do anexo da Portaria nº 69/2001, publicada
no D.O.U de 2.4.2001, que trata da disposição de servidores do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde para o Governo
do Estado de Rondônia, com exercício no Município de Vilhena/RO,
a servidora CAROLINA MENTI POLAK, Agente Administrativo,
Classe A, Padrão V, Matricula Siape nº 175650, em conformidade
com o convênio nº 1/2001, motivo de remoção.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

A SUBSTITUTA EVENTUAL DO SUPERINTENDENTE
ESTADUAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ES-
TADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições e de acordo com
o que lhe confere o Art. 16 do Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de
2010, publicado no D.O.U. de 20 subseqüente. resolve:

No- 189 - Art. 1º - Excluir do anexo da Portaria nº 69/2001, publicada
no D.O.U de 2.4.2001, que trata da disposição de servidores do
Quadro de Pessoal da Fundação Nacional de Saúde. para o Governo
do Estado e Rondônia, com exercício no Município de Ji-Paraná/RO,
o servidor JAQUES MENDONÇA RIBEIRO, ocupante do cargo de
Médico, Classe S, Padrão III, Matricula Siape nº 175650, em con-
formidade com o convênio nº 1/2001.

Art. 2º - Lotar o servidor que trata do Art. 1º, no Serviço de
Recursos Humanos-Sereh/Socad/Suest-RO, com exercício no
SIASS/Ji-Paraná/RO.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JORILDA ALVES DE SOUZA MONTEIRO

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM RORAIMA

RETIFICAÇÃO

Na publicação de 27/06/2016, página 37, seção 2, onde se lê:
PORTARIA Nº 60 DE 27 DE MAIO DE 2016, Leia-se: PORTARIA
Nº 74 DE 24 DE JUNHO DE 2016.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO

PORTARIA No- 226, DE 26 DE JUNHO DE 2016

O Diretor Geral do Hospital Federal de Bonsucesso, no uso
das atribuições conferidas pela Portaria nº 774, de 19/04/2016, pu-
blicada no DOU nº 75, de 20/04/2016, seção 2, página 38, resolve:


