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Suplemento ao Diário Nº 2.116                   Conde, 04 de novembro de 2022. 
 
CRIADO PELA LEI 156/95. 

 

 
Suplemento ao Diário Nº 2.116                                                                                                                                                                               MUNICÍPIO DE CONDE 

DIÁRIO OFICIAL 

   

       ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 
SECRETARIA DE SAÚDE  

 
 
PORTARIA Nº 087/2022/SMS 

 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE - PB, no uso das 

atribuições que lhe foram outorgadas pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal e que lhe são atribuídas pela legislação vigente correlata, 

 
CONSIDERANDO o minucioso estudo elaborado no âmbito desta 

Secretaria Municipal de Saúde, que apontou para a necessidade urgente de 
ampliação das atividades e dos serviços essenciais em saúde do SUS 
ofertados à população, 

 
CONSIDERANDO a vigência plena da Lei Federal nº 13.019/14 e 

Decreto Municipal nº 034/2022, que instituiu normas gerais para as 
parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade 
Civil,  

 
CONSIDERANDO, finalmente, o compromisso da Administração 

Municipal de Conde/PB de garantir à população local o direito 
constitucional do acesso à Saúde, bem como, a um eficiente Atendimento 
Ambulatorial e Hospitalar,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - INSTITUIR a Comissão de Monitoramento e Avaliação da 

Dispensa do Chamamento Público nº DP00038/2022, com o objetivo de 
avaliar, processar, julgar e homologar o relatório técnico de 
monitoramento e avaliação, bem como a respectiva prestação de contas da 
parceria celebrada mediante Termo de Colaboração nº 00186/2022, em 
regime de mútua cooperação e em caráter complementar, as atividades e 
serviços em saúde do SUS.  

 
Art. 2º - NOMEAR os servidores lotados na Secretaria Municipal de 

Saúde a seguir qualificados e relacionados, bem como o representante do 
Instituto de Desenvolvimento Humano (IDH), para compor a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação da Dispensa do Chamamento Público nº 
DP00038/2022. 

 
ALANE BARRETO DE ALMEIDA LEÔNCIO, Chefe do Departamento 

da Assistência Especializada. 
IANNE RAFAELLA SANTOS MELO, Chefe do Departamento de 

Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria 
 

PHABLO COSTA DA NÓBREGA BENÍCIO, Supervisor Administrativo 
da IDH 

 
§ 1º - Para fins desta portaria o representante do Instituto de 

Desenvolvimento Humano – IDH funcionará como facilitador da 
transmissão de informações e documentos inerentes ao trabalho de 
monitoramento e avaliação a que se propões a presente comissão. 
 
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de CONDE - PB, 05 de outubro 

de 2022 
 

 
 


