
PORTARIA N° 119, de 09 de abril de 2021. 
 
“DESIGNA SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das atribuições de 

seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, 
 
Considerando o pedido de Licença sem remuneração pelo Servidor Nilberto 

Bortolini, responsável pela Vigilância Sanitária Municipal; 
Considerando a necessidade de designar profissional responsável pela vigilância 

sanitária do município e para dar andamento aos Programas da Secretaria Municipal da Saúde durante 
o exercício de 2021 e a fim de atender a demanda em razão da Pandemia de COVID-19; 

Considerando a impossibilidade de realização de concurso publico, em razão da 
proibição prevista na lei complementar 173/20. 

Considerando a inexistência de profissionais disponíveis no quadro permanente 
de servidores desta municipalidade para suprir a referida necessidade; 

Considerando que a servidora é ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem 
do município de Passos Maia SC. 

Considerando assim, estarem presentes os requisitos de contratação de pessoal 
por tempo determinado, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º DESIGNAR a servidora CRISTIANA SIQUEIRA, matrícula nº 11077, 

ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, Grupo Ocupacional Técnico, Símbolo TC-6, com carga 
horária semanal de 40 (quarenta) horas para responder pelas atividades da Vigilância Sanitária do 
Município de Passos Maia, a partir do dia 01 de abril de 2021. 

 
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroagindo a 01 de abril de 2021. 
 
Passos Maia SC, 09 de abril de 2021. 
 

 
OSMAR TOZZO 

Prefeito Municipal 
 
Certifico que a presente Portaria foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina 
(www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei Orgânica Municipal. 
 
 

LUCIANO DE GOIS CAVALHEIRO 
Responsável pela publicação dos Atos Oficiais. 

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/

