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PORTARIA N° 014/2019-GPM
DE 23 DE JANEIRO DE 2019

PAULO ALEXANDRE BARBOSA, Prefeito Muni-
cipal de Santos, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, resolve:

Art. 1º Os incisos III e IV do artigo 1º da Portaria 
nº 195/2018-GPM, de 26 de outubro de 2018, pas-
sam a vigorar com a seguinte redação:

“III. Cláudia Alessandra Parreira Silva Garcia;
IV. Daniele Orgem Fernandes da Silva;” 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da 

publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO ALEXANDRE BARBOSA
PREFEITO DE SANTOS

PORTARIA Nº 015/2019-GPM
DE 23 DE JANEIRO DE 2019

AUTORIZA O USO DE BEM PÚBLICO MUNICI-
PAL, A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO, E ADOTA 
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

PAULO ALEXANDRE BARBOSA, Prefeito Muni-
cipal de Santos, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, em conformidade com o 
disposto no artigo 93, § 4º, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio, e tendo em vista o teor do Procedimento 
Administrativo nº 84827/2018-15,

RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o uso, a título precário e 

oneroso, do pavilhão de exposições e vendas “Ál-
varo Carvalhaes”, situado no Orquidário Municipal, 
a Tathiane Marina Freire de Oliveira, portadora do 
RG. nº 30.374.449-2 SSP/SP e inscrita no CPF nº 
295.475.278-51, no dia 26 de janeiro do corrente 
ano, para realização de exposição e comercializa-
ção de cactos, suculentas e produtos afins.

Art. 2º Pela utilização da área, a autorizada pa-
gará à Prefeitura Municipal de Santos a quantia de 
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Art. 3º O pagamento deverá ser efetuado pela 
autorizada até o último dia útil imediatamente an-
terior à data da efetiva utilização, sob pena de re-
vogação imediata da autorização.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da 
publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PAULO ALEXANDRE BARBOSA

PREFEITO DE SANTOS

PORTARIA Nº 437-P-DEGEPAT/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, deter-
mina que a Sra. SONIA ELIANIA DE MORAES FRAN-
CISCO, registro nº 15.933-5, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo, Nível I, do Quadro Perma-
nente, fique à disposição da Câmara Municipal de 
Santos, com prejuízo das funções, mas sem pre-

juízo dos vencimentos e das demais vantagens de 
seu cargo efetivo, no período de 01 de janeiro a 31 
de dezembro de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio “José Bonifácio”, em 23 de janeiro de 

2019.
PAULO ALEXANDRE BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 438-P-DEGEPAT/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, revoga 
a partir de 01 de fevereiro de 2019, a Portaria nº 
4887-P-DEGEPAT/2018, através da qual o Sr. MAR-
CELO LOPES DA SILVA, registro nº 16.120-8, ocu-
pante do cargo de Oficial de Administração, Nível 
G, do Quadro Permanente, foi colocado à disposi-
ção da FUPES – Fundação Pró-Esporte de Santos, 
com prejuízo das funções, mas sem prejuízo dos 
vencimentos e das demais vantagens de seu cargo 
efetivo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio “José Bonifácio”, em 23 de janeiro de 

2019.
PAULO ALEXANDRE BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 439-P-DEGEPAT/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, determi-
na que o Sr. EDUARDO RODRIGUES BARBOSA, re-
gistro nº 33.323-7, ocupante do cargo de Guarda 
Municipal I, Nível F, do Quadro Permanente, fique 
à disposição da Câmara Municipal de Santos, com 
prejuízo das funções e dos vencimentos, mas sem 
prejuízo das demais vantagens de seu cargo efeti-
vo, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2019, sendo que, nos termos do artigo 16, §8º 
da Lei Complementar nº 592, de 28 de dezembro 
de 2006, incumbe ao cessionário o desconto, reco-
lhimento e repasse das contribuições previstas nos 
incisos I e II do artigo 15 do mesmo diploma legal, 
nas alíquotas instituídas pelos artigos 1º e 3º da Lei 
Complementar nº 593, de 28 de dezembro de 2006.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Palácio “José Bonifácio”, em 23 de janeiro de 

2019.
PAULO ALEXANDRE BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 440-P-DEGEPAT/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTOS, usando 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, de-
termina que o Sr. JOSEMIR CUNHA COSTA, registro 
nº 35.084-3, ocupante do cargo de Oficial de Admi-
nistração, Nível G, do Quadro Permanente, fique 


