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oriGEM: BElÉM, dESTiNo: alTaMira
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 17/03/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572320781 / JoÃo PaUlo riBEiro doS aNJoS / 617.162.782-87
oBJETiVo: coNdUZir a ENfErMEira da SaPS/SESPa cYriS dE NaZarÉ 
PErEira, Para rEaliZar a iMPlEMENTaÇÃo E ENTrEGa dE MaTEriaiS 
do ProJETo TElEMEdiciNa NoS MUNicÍPioS dE NoVo rEParTiMENTo, 
PacaJá, aNaPU, PlacaS, PorTo dE MoZ E alTaMira.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 798 de 14 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ViGia
PErÍodo: dE 04/04/2022 a 04/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55213434 / Maria da GlÓria fErrEira / 121.849.002-06
54190704/1 / ValdiNEa coElHo dE alMEida / 155.078.662-87
oBJETiVo: rEaliZar o SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo 
do ProGraMa SaÚdE do idoSo E TrEiNaMENTo aoS ProfiSSioNaiS 
dE SaÚdE SoBrE a cadErNETa da PESSoa idoSa No MUNicÍPio dE 
ViGia  2º crS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 799 de 14 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 1 diária  Valor: r$ 167,05
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: BElÉM, dESTiNo: ViGia
PErÍodo: dE 04/04/2022 a 04/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
57173277/1 / doriVal aVElar doS SaNToS / 227.316.282-00
oBJETiVo: coNdUZir aS TÉcNicaS, Maria da GlÓria fErrEira E Val-
diNÉa coElHo dE alMEida, QUE rEaliZarÃo o SErViÇo dE SUPErVi-
SÃo E MoNiToraMENTo do ProGraMa SaÚdE do idoSo E TrEiNaMENTo 
aoS ProfiSSioNaiS dE SaÚdE SoBrE a cadErNETa da PESSoa idoSa, 
ao MUNicÍPio dE ViGia 2º crS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS
Portaria N° 800 de 14 de Março de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias Valor: r$ 474,76
foNTE: fES-rEcUrSoS-ordiNárioS
oriGEM: ViGia, dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS
PErÍodo: dE 05/04/2022 a 06/04/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
55213434 / Maria da GlÓria fErrEira / 121.849.002-06
54190704/1 / ValdiNEa coElHo dE alMEida / 155.078.662-87
oBJETiVo: rEaliZar o SErViÇo dE SUPErViSÃo E MoNiToraMENTo 
do ProGraMa SaÚdE do idoSo E TrEiNaMENTo aoS ProfiSSioNaiS 
dE SaÚdE SoBrE a cadErNETa da PESSoa idoSa No MUNicÍPio dE 
SÃo caETaNo dE odiVElaS 2º crS, rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo GUaMá.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa: ariEl doUrado 
SaMPaio MarTiNS dE BarroS

Protocolo: 794677

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 518 de 06 de Maio de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo nº 
2022/455746;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora Marcia ro-
BErTa NEVES da SilVa, identidade funcional 55585623/1, ocupante do 
cargo de aUXiliar dE SErViÇo dE coMUNicaÇÃo, lotada no 9º cen-
tro regional de Saúde - Santarém, no período de 16 de maio de 2022 
a 30 de maio de 2022, referente ao período aquisitivo de 02 de maio de 
2021 a 01 de maio de 2022, concedidas através da Portaria coletiva nº 
435/12.04.2022, publicada no doE nº. 34.934 de 14.04.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06.05.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 794964

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 515 de 06 de Maio de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/523077.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor rodriGo cEZar carValHo do NaS-
ciMENTo, ocupante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 
54191595/1, lo tada no centro de Saúde - Pedreira/atenção Psicossocial, 
a contar de 22/04/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 516 de 06 de Maio de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/523578.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor rodolfo ValENTiM carValHo 
do NaSciMENTo, ocupante do cargo de Psicólogo, id. funcional nº 
54196944/2, lo tada no centro de Saúde - Pedreira/atenção Psicossocial, 
a contar de 22/04/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do 
falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 517 de 06 de Maio de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/530970.
rESolVE:
autorizar o afastamento da servidora MariNETE oliVEira cHaVES, ocu-
pante do cargo de agente administrativo, id. funcional nº 57191006/1, 
lo tada no 11º centro regional de Saúde - Marabá, a contar de 23/04/2022, 
por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de seu genitor.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº. 514 de 06 de Maio de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/1344908.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licença 
Sem Vencimentos, a servidora SHEYla BENTES cardoSo, matrícula nº. 
5901716/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada no 9º 
centro regional de Saúde - Santarém, por um período de 02 (dois) anos, 
a contar de 09/05/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 06.05.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 519 de 06 de Maio de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e considerando o disposto 
do art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o 
processo de n° 2022/542108.
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor JoffrE BaraTa MaciEl fErrEira, 
ocupante do cargo de odontólogo, id. funcional nº 720429/1, lo tado na 
Unidade de referencia Especializada - Presidente Vargas, a contar de 
19/03/2022, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento 
de seu irmão.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 520 de 06 de Maio de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora liliaNE da Moda SaNToS, que se deu na data de 26 de abril de 
2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 
24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora lilia-
NE da Moda SaNToS, id. funcional nº 57203062/1, ocupante do cargo 
de Terapeuta ocupacional, lo tada na divisão de Saúde do Trabalhador, no 
período de 26 de abril de 2022 a 03 de maio de 2022, conforme certidão 
de casamento Matrícula n° 066852 01 55 2022 2 00011 246 0003246 11.
 ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 26 de abril de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/05/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 794769
resULtado FiNaL do cHaMaMeNto PÚBLico
editaL de seLeÇÃo Nº 004/2022, de 24 de MarÇo de 2022
Processo Nº 2021/656824
TiPo: TÉcNica E PrEÇo
a coMiSSÃo ESPEcial dE SElEÇÃo dESTiNada a ProcESSar E JUlGar 
cHaMaMENToS PÚBlicoS Para SElEÇÃo dE orGaNiZaÇÃo Social EM 
SaÚdE - ccPoS, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 
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torna público o rESUlTado fiNal do cHaMaMENTo PÚBlico – EdiTal dE 
SElEÇÃo Nº 004/SESPa/2022, que visa à seleção de entidades de direito 
privado, sem fins lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS interes-
sadas em celebrar coNTraTo dE GESTÃo para gerenciamento, operacionali-
zação e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no 
Hospital oncológico infantil octávio lobo, no município de Belém/Pa:
ante o iMProViMENTo do recurso da PrÓ-SaÚdE e aUSÊNcia de inter-
posição de novos recursos, julga-se como oSS vencedora o iNSTiTUTo 
dirETriZES, com 10 pts, conforme publicado em doE nº 34.952, de 29 
de abril de 2022.
EUGENio PacEli fraNÇa rodriGUES
PrESidENTE da coMiSSÃo dE SElEÇÃo - ccPoS

Protocolo: 794903

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portaria
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL- cir MetroPoLitaNa iii
Portaria Nº 001 de 06 de maio de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii /Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional 
Metropolitana iii/Pa, capitulo ii, da composição, artigo 2º,
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 01 de julho de 2021.
resolve:
art. 1º – Nomear (um) Titular/SESPa, 03 (três) titulares e 02 (dois) su-
plentes do 3º crS/SESPa, 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes do 5º 
crS/SESPa e 22 (vinte e dois) Secretários Municipais de Saúde que cons-
tituirão os membros da comissão intergestores regional Metropolitana iii, 
conforme relação a seguir:
sesPa
Titular: liliane alves Sá
3º crS/SESPa
Titular: Mário Moraes chermont filho – Presidente da cir Metropolitana iii
Titular: ana Patrícia da Gama Bittencourt
Suplente: Sandro José da Silva cavalcante
Titular: rejani do Socorro Moreira da Silva
Suplente: ana Paula Nogueira de Souza
5º crS/SESPa
Titular: Maria lucilene ribeiro das chagas
Suplente: Marcelo da Silva azevedo
Titular: cláudio Severino cunha de Sousa
Suplente: Maria de Nazaré oliveira e Sousa
Titular: Salomão lira da Silva
Suplente: Edina araújo Gonçalves
Secretários Municipais de Saúde dos municípios que compõem a região 
de Saúde Metropolitana iii, quais sejam: aurora do Pará, castanhal, capi-
tão Poço, curuçá, Garrafão do Norte, igarapé açu, inhangapí, ipixuna do 
Pará, irituia, Mãe do rio, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Nova 
Esperança do Piriá, Paragominas, Santa Maria do Pará, São domingos do 
capim, São francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, 
Terra alta e Ulianópolis.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 06 de maio de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 795279

oUtras MatÉrias
.

coMissÃo iNterGestores reGioNaL - cir MetroPoLitaNa iii
resolução Nº 010, de 06 de maio de 2022
a comissão intergestores regional Metropolitana iii/Pará, no uso de suas 
atribuições legais e,
- considerando a lei 8.080 de 19 de setembro de 1999, que dispõe sobre 
as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organi-
zação e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- considerando a Portaria GM/MS nº 825 de 25 de abril de 2016, que re-
define a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
atualiza as equipes habilitadas;
- considerando o regimento interno da comissão intergestores regional- 
Metropolitana iii, capitulo iii, das competências, artigo 3º;
- considerando ainda a deliberação consensual da comissão intergestores 
regional Metropolitana iii/Pa em reunião ordinária do dia 27 de abril de 2022.
resolve:
art. 1 º - aprovar por unanimidade o projeto de implantação do “Melhor 
em casa - a Segurança do Hospital conforto do seu lar”, no município de 
Santa Maria do Pará.
 art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
castanhal, 06 de maio de 2022.
Mário Moraes chermont filho
Presidente da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS
Patrícia Silva chaves
Secretária Municipal de Saúde de São francisco do Pará
Membro da cir Metropolitana iii/SUS/Pa/3ºcrS

Protocolo: 794835

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 112 18 de MarÇo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: fiscalização da Empresa Mejer para a liberação do alvará Sanitário.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

antônio carlos da Mata  Sidrim 236667-2 Tec. Em Educação física

No período de 18/04//04/2022.Quantidade 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa
diÁria
Portaria Nº 113 18 de MarÇo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
fiscalização da Empresa Mejer para a liberação do alvará Sanitário.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
José Maria ferreira Galvão 0504973 Motorista

No período de 18/04/2022.Quantidade 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 794963
Portaria Nº 145 31 de MarÇo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar supervisão, monitoramento do desempenho das cam-
panhas contra influenza e sarampo, e digitação dos dados no Sistema de 
informação.
origem: capanema/Pa – destino: ViSEU/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
cleiane ferreira lima 5955661-1 Enfermeira

Eliana do Socorro P. ribeiro 5900791-1 ag. de Endemias
irene costa dos Santos 108812-1 ag. de Portaria

No período de 18 à 20/04//04/2022.Quantidade 2,5 (duas e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa
diÁria
Portaria Nº 146 31 de MarÇo de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar supervisão, monitoramento do desempenho das campanhas contra 
influenza e sarampo, e digitação dos dados no Sistema de Informação.
origem: capanema/Pa – destino: ViSEU/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
arnaldo rolim de albuquerque 1086643 Motorista 

No período de 18 à 20/04/2022.Quantidade 2.5 (duas e meia)) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 794944
Portaria Nº 130 25 de MarÇo de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar acompanhamento e avaliação dos contratos dos labora-
tórios (laBoraTÓrio dE aNaliSE clÍNicaS dE BraGaNÇa, iNSTiTUTo 
MÉdico dE BraGaNÇa-iMEB E clÍNica UlTraPrEVEN), referente ao mês 
de Março de 2022.
origem: capanema/Pa – destino: Bragança/Pa.

Nome do servidor Matrícula cargo
Kamila liliane Nunes oliveira 57190896/1 ag. administrativo

Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

No período de 18 a 20/04//04/2022.Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 794994
Portaria Nº 162 07 de aBriL de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
Objetivo: finalidade de atualizar a senha da diretora regional e criar a nova 
senha da servidora que vai compor a ouvidoria desta regional e receber 
treinamento do sistema ouvidor sus, reunir no dcc/SESPa para tratar de 
assuntos relacionados aos contratos temporários vigentes que estão pres-
tes a ser encerrados e no ddaSS para reunir com o diretor dr. Guilherme 
sobre a demanda dos serviços ambulatórias ofertado no hospital regional 
de Paragominas.
origem: capanema/Pa – destino: Belém/Pa.


