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PORTARIA N. 057/2019-SEAB
 

A Secretária Extraordinária de Representação do 
Governo do Estado do Amapá em Brasília – DF, usando 
das atribuições legais conferidas pelo Decreto n. 2675, de 
16 de julho de 2018, e

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n. 001 de 20 de 
setembro de 2017 que estabelece normas de organização 
e de apresentação dos Relatórios de Gestão e das peças 
complementares que constituirão os processos de Contas 
de Gestão da Administração Pública estadual e municipal, 
para julgamento do Tribunal de Contas do Estado do 
Amapá, nos termos do art. 32 da Lei Complementar 
Estadual n. 10/1995.

CONSIDERANDO que até a presente data não foi 
implantado na Secretaria Extraordinária de Representação 
do Governo do Estado do Amapá em Brasília a Unidade 
Setorial de Controle Interno - USCI.

CONSIDERANDO a apresentação do Relatório de 
Gestão e das peças complementares que constituirão 
os processos de Contas de Gestão da Administração 
Estadual referente ao exercício financeiro de 2019.

RESOLVE:

Art.1º - Institui a Comissão Especial de Contas para 
emissão e validação do Relatório de Gestão e peças 
complementares do exercício de 2019, para subsidiar a 
emissão do Relatório de Auditoria de Gestão, Certificação 
de Auditoria e Parecer conclusivo da Controladoria Geral 
do Estado – CGE e julgamento do Tribunal de Contas 
do Estado do Amapá – TCE/AP, vinculadas as normas 
expedidas pela Controladoria Geral do Estado do Amapá 
– CGE, responsável também pelo controle interno da 
Secretaria Extraordinário de Representação do Governo 
do Estado do Amapá em Brasília – SEAB.

Art.2º - A comissão a que se refere o artigo anterior será 
composta pelos seguintes servidores: Huelton Correa 
Medeiros, na qualidade de presidente, Roberto Lucas 
de Andrade na qualidade de membro e Sandra Barbosa 
de Assis na qualidade de membro.

Art.3º - Fica determinado que os servidores efetivos, 

assessores e cargos comissionados sempre que 
requisitados deverão prestar todas as informações 
necessárias ao cumprimento do objeto da presente 
Portaria.

Art.4º - Fica determinado que para o processo de elaboração 
do Relatório de Gestão do Exercício de 2019 deve ser 
considerada toda legislação acerca da regulamentação, 
das normas de organização e de apresentação dos 
Relatórios de Gestão e das peças complementares 
que constituirão os Processos de Contas de Gestão da 
Administração Pública estadual para emissão do Relatório 
desta Secretaria, inclusive as publicadas posterior a data 
em que entrar em vigor esta Portaria.

Art.5º - Revoga-se a Portaria 022/2018-SEAB e a Portaria 
053/2019-SEAB.

Art.6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2019.
SECRETÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 
REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ EM BRASÍLIA
ROZILENE VIEIRA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ESTADO EM EXERCÍCIO
HASH: 2019-1211-0002-1329

PORTARIA Nº 576/2019 - PGE
 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 7º, incisos I, II 
e o art. 11, inciso XX, da nº 089, de 01 de julho de 2015.

Considerando que no período de 20 de dezembro de 
2019 a 06 de janeiro de 2020, corresponde ao recesso 
dos membros da carreira de Procurador do Estado do 
Amapá, a exemplo do que ocorre com as carreiras do 
Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado;

Considerando que durante esse período as atividades 
de defesa administrativa e judicial do Estado, bem como 
as de consultoria jurídica da administração, funcionarão 
apenas em regime de plantão para atender os casos de 
urgência;
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RESOLUÇÃO Nº. 05/19 – CIR/SUDOESTE

Macapá, 09 de Dezembro de 2019

A Comissão Intergestores Regional Sudoeste, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno 
do CIR-AP, aprovada através da Resolução nº. 01/2018-
CIR/AP, com fulcro nas deliberações da reunião ordinária, 
realizada no dia 16 de março de 2018 e homologada em 
reunião ordinária através da Resolução CIB nº 016, em 06 
de abril de 2018;

Considerando a necessidade de eleger o coordenador da 
Comissão Intergestores Regional Sudoeste do Estado do 
Amapá, conforme artigo 4º, Parágrafo 1º do Regimento 
Interno:

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o nome de Josimar Silva dos Santos, 
Secretário adjunto Municipal de Saúde de Santana, para 
Coordenar a Comissão Intergestores Regional Sudoeste 
no período de outubro de 2019 a outubro de 2020.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Carmen Lúcia Soriano de Melo
Coordenadora Adjunta da CIR – Sudoeste
HASH: 2019-1211-0002-1326

RESOLUÇÃO Nº 57/2019

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei nº 8.142/1990 e Lei 
Estadual nº 1.628/2012,

Considerando o artigo 5º, § 1º e artigo 6º da Lei Estadual nº 
1.628/2012 c/c artigo 45, incisos I e II, do Regimento Interno 
do Conselho Estadual de Saúde do Amapá - CESAP;

Considerando que o Conselho Estadual de Saúde por 
meio de Resolução aprovou o Regimento Interno da Mesa 
de Negociação Permanente;

Considerando a necessidade de aprimorar e adequar a 
norma com a realidade fática dos trabalhadores da área 
de saúde, conforme amplamente debatido na  XXXIII 
Reunião Ordinária realizada no dia 30/10/2019, no 
Plenário do Conselho Estadual de Saúde do Amapá – 
CESAP, que após deliberação e aprovação;

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR as alterações sedmentadas e sugeridas 
pelo Colegiado nas Cláusulas dezesseis e dezenove do 
Regimento Interno da Mesa de Negociação Permanente 
do SUS, nos moldes descritos no anexo desta Resolução;

II – A presente Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação do Diário Oficial do Estado.

Macapá – AP, 30 de outubro de 2019.
Sivalda de Nazaré Pereira da Cunha
Presidente do CESAP
Decreto Nº 0929 DOE 6874/2019

Clélia Jeane da Silva Reis Gondim
Secretária de Estado da Saúde em Exercício
Decreto n°4600/19

Homologo a Retificação – CESAP, nos termos da Lei 
8.142/1990 e Lei 1.628/2012.

Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação.

ANEXO I

MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE DO SUS NO 
ESTADO DO AMAPÁ

A Mesa Estadual de Negociação Permanente do SUS 
no Estado do Amapá – MENP-SUS/AP criada conforme 
deliberação do Conselho Estadual de Saúde em 20 de 
janeiro de 2006, pela resolução nº003, ratificada pela 
Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, 
institucionalizada pelo Decreto nº 3614 de 21 de setembro 
de 2012, e alterada pelo Decreto nº 4213 de 07 de agosto 
de 2013, reger-se-á nos termos do presente REGIMENTO 
INTERNO DE FUNCIONAMENTO – RIF, da seguinte 
forma.

Cláusula Primeira – A MENP do Estado do Amapá 
constitui-se em um fórum permanente e único de 
negociação entre empregadores e trabalhadores do SUS, 
cabendo-lhe dar tratamento às questões pertinentes à 
força de trabalho empregado em seu âmbito de atuação.

Parágrafo Único – Por meio do presente Regimento 
Interno, a MENP-SINNP-SUS-AP ratifica objetivos, 
princípios constitucionais e preceitos democráticos 
adotados na metodologia institucional da MNNP-SUS e 
do SINNP-SUS sob os quais é regida a mesa, da sua 
estruturação, do seu sistema decisório e das regras de 
funcionamento e dos procedimentos formais do processo 
de negociação.

Cláusula Segunda – A MENP-SUS-AP é constituída 
de forma paritária por duas bancadas, sendo uma 
representativa dos empregadores e outra dos trabalhadores 
do SUS, da seguinte forma: nove empregadores e nove 
sindicatos.

Bancada dos Empregadores
Gestores Públicos

- Um representante das seguintes Secretarias de Estado 
e/ou órgãos públicos:

1. SESA- Secretaria de Estado da Saúde;
2. ESP- Escola de Saúde Pública/SESA;
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3. SEPLAN- Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Tesouro;
4. SEAD- Secretaria de Administração;
5. AMPREV- Amapá Previdência;
6. DSEI- Distrito Sanitário Indígena;
7. COSEMS- Conselho de Secretários Municipais de Saúde
8. SVS- Superintendência de Vigilância em Saúde.
9. CREAP- Centro de Reabilitação do Amapá

Bancada dos trabalhadores

- Um representante dos seguintes Sindicatos:

1. SINODONTO - Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do 
Estado do Amapá;

2. SINFITO- Sindicato de Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais do Estado do Amapá;
3. SINFA - Sindicato dos Farmacêuticos;

4. SINDAFSAP - Sindicato dos Fiscais Sanitários 
Municipais e Estaduais do Estado do Amapá;

5. SINDENF - Sindicato dos Enfermeiros do Amapá;

6. SINDESAÚDE - Sindicato de Enfermagem e 
Trabalhadores de Saúde do Amapá;

7. SINTASB - Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de 
Saúde Bucal;

8.  SINPROANUAP - Sindicato dos Profissionais de 
Alimentação e Nutrição do Estado do Amapá;

9. SIDSEPUS - Sindicato dos Servidores Púbicos da 
Saúde do Governo do Estado do Amapá.

Parágrafo Primeiro – Por acordo, as partes poderão 
permitir a participação de representantes de órgãos do 
governo e de outras entidades sindicais como novos 
integrantes e/ou observadores da Mesa.

Parágrafo Segundo – A ausência do representante 
de quaisquer das entidades que compõem a MENP-
SUS/AP, por mais de três reuniões consecutivas ou 
cinco alternadas, ensejará notificação e solicitação de 
substituição da entidade que representa ou instituição, 
caso haja suplência.

II – OBJETIVOS

Cláusula Terceira – Constituem objetivos da MENP-SUS-AP:

1 – Contribuir para o efetivo funcionamento do SUS, 
garantindo o acesso, a humanização, a resolutividade e a 
qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

2 – Participar dos processos negociais de caráter 
permanente para tratar de conflitos e demandas 
decorrentes das relações funcionais e de trabalho no 
âmbito do SUS, buscando alcançar soluções para os 

interesses manifestados por cada uma das partes, 
integrando-se assim, ao Sistema Nacional de Negociação 
Permanente do SUS - SINNP-SUS.

3 – Colaborar e participar da negociação da Pauta 
Nacional de Reivindicações dos Trabalhadores do SUS.

4 – Contribuir para a pactuação de metodologia para 
implementação das diretrizes estabelecidas pelas 
Conferencias de Saúde e pela Norma Operacional básica 
de Recursos Humanos – NOB-RH;

5 – Propor procedimentos e atos que ensejem melhorias 
nos níveis de resolução e da qualidade dos serviços 
prestados à população.

6 – Propor a melhoria das condições de trabalho e do 
relacionamento hierárquico dentro das instituições de 
saúde, com vistas à eficácia profissional dos quadros 
funcionais;

7 – Colaborar para a implementação de Mesas Permanente 
de Negociação no âmbito dos Municípios;

8 – Dar tratamento aos conflitos e às demandas 
administrativas decorrentes das relações de trabalho 
estabelecidas especificamente em seus âmbitos regionais 
de atuação;

9 – Desenvolver processo de gestão participativa no SUS.

10- Pactuar as condições apropriadas para instituição 
de um sistema de educação permanente, contemplando 
as necessidades dos serviços de saúde e o pleno 
desenvolvimento do SUS.

11- Pactuar incentivos para a melhoria de desempenho, 
da eficiência, e das condições de trabalho, contemplando 
as necessidades dos serviços de saúde e o pleno 
desenvolvimento do SUS.

III – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PRECEITOS 
DEMOCRÁTICOS

Cláusula Quarta – A MENP-SUS-AP apoia-se nos 
seguintes princípios e garantias constitucionais:

1 – Da legalidade: segundo o qual se faz necessário o 
escopo da lei para resguardar as ações do administrador 
público;

2 – Da moralidade: por meio da qual se exige probidade 
administrativa;
3 – Da impessoalidade: finalidade ou indisponibilidade do 
interesse público, que permitem tão somente a pratica de 
atos, de acordo com os fins previstos em lei;

4 – Da qualidade dos serviços: pelo qual incumbe a 
gestão administrativa pública a observância do preceito 
constitucional da eficiência, o qual inclui além da 
obediência à lei, a resolutividade, o profissionalismo e a 
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adequação técnica do exercício funcional na prestação 
dos serviços de interesse público;

5 – Da participação: que fundamenta o Estado Democrático 
de Direito e assegura a participação e o controle da 
sociedade sobre os atos de gestão de governo;

6 – Da publicidade: pelo qual se assegura a transparência 
e o acesso de informações referentes à administração 
pública;

7 – Da liberdade sindical: reconhece aos sindicatos a 
legitimidade da defesa dos interesses e direitos individuais 
e coletivos da categoria e da explicitação dos conflitos 
decorrentes das relações funcionais e de trabalho na 
administração pública, assegurando a livre organização 
sindical e o direito de greve aos servidores públicos, nos 
termos da constituição da República Federativa do Brasil.

Cláusula Quinta – A MENP-SUS-AP também adota os 
seguintes preceitos democráticos de negociação:

1 – Da ética, da confiança recíproca, da honestidade de 
propósitos e da flexibilidade para negociar;

2 – Da obrigatoriedade das partes em buscarem a 
negociação quando esta for solicitada por uma delas;

3 – Do direito de acesso à informação;

4 – Do direito de liberação dos representantes da 
MENP-SUS-AP para participarem das reuniões e outras 
atividades da Mesa, sem prejuízo de sua remuneração e 
vantagens.

5 – Da legitimidade de representação, do respeito à 
vontade soberana da maioria dos representantes e da 
adoção de procedimentos democráticos de deliberação;

6 – Da independência do movimento sindical e da 
autonomia das partes para o desempenho de suas 
atribuições constitucionais;

7 – Autonomia de negociação, não ingerência de outros 
órgãos públicos ou terceiros durante o procedimento de 
negociação observando-se o princípio da indisponibilidade 
do interesse público.

IV – ESTRUTURAÇÃO

Clausula Sexta – A MENP -SUS-AP estrutura-se de forma 
vertical e horizontal.

Parágrafo Primeiro – A estrutura vertical da MENP-SUS-
AP corresponde a sua integração ao Sistema Nacional de 
Negociação Permanente do SUS, da qual decorrem os 
seguintes efeitos:

Direito à participação em todos os fóruns, eventos e 
atividades asseguradas aos integrantes do SINNP-SUS;
Acesso a todos os recursos e serviços disponibilizados 

aos integrantes do SINNP-SUS;

Acesso operacional à MNNP-SUS, por intermédio das 
suas Secretarias Executivas.

Parágrafo Segundo – A estrutura horizontal da MENP-
SUS-AP poderá ser constituída por grupos de Trabalho e/
ou Comissões Temáticas de interesse comum.

Parágrafo Terceiro – Os GT’s e/ou Comissões Temáticas 
terão por finalidade subsidiar as discussões da MENP-
SUS-AP a quem compete determinar suas abrangências 
e prazos de funcionamento.

Parágrafo Quarto – Ao final dos trabalhos, os GT’s e/ou 
Comissões Temáticas elaborarão relatórios contendo as 
propostas, de consenso ou não, que serão remetidas para 
apreciação e aprovação pela MENP-SUS-AP.

V – PRERROGATIVAS OU COMPETÊNCIAS

Cláusula Sétima – o tratamento dos conflitos e das 
demandas decorrentes dos vínculos funcionais e de 
trabalho, específicos da sua área de abrangência, com 
as garantias ora estabelecidas, constitui prerrogativa 
exclusiva das partes subscritoras do presente Regimento.

Parágrafo Único – Os conflitos e as demandas decorrentes 
dos vínculos funcionais e de trabalho, de caráter geral 
do Sistema Único de Saúde, com as garantias ora 
estabelecidas, serão tratados tanto no âmbito da MENP-
SUS, como também do SINNP-SUS.

VI – ESTÍMULO À INSTÂNCIA DE NEGOCIAÇÃO

Cláusula Oitava – As partes assumem o compromisso 
de buscar soluções negociadas para os assuntos de 
interesse dos trabalhadores e do SUS, baseando-se no 
princípio da boa-fé e atuando sempre com transparência 
e no cumprimento da lei, além de empreender todos os 
esforços necessários para que os pontos negociados 
sejam cumpridos.

VII – CARÁTER DELIBERATIVO E SISTEMA DECISÓRIO

Cláusula Nona – A Mesa observará os seguintes 
princípios em suas reuniões ordinárias e extraordinárias:

O quórum inicial das reuniões será de 50% mais um dos 
membros titulares ou suplentes oficialmente designados. 
A 2ª e última convocação ocorrerá 30 minutos após a 1ª 
convocação.

O quórum de deliberação será de 50% mais um dos 
membros titulares ou suplentes oficialmente designados.

As reivindicações trazidas por ambas às partes deverão 
ser sempre por escrito e/ou por meio eletrônico (e-mail).

Parágrafo Primeiro - A MENP-SUS será vinculada a 
Coordenadoria de Gestão do Trabalho e da Educação 
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na Saúde – CGETES/SESA, que arquivará todos os 
documentos pertinentes e os remeterá anualmente, ao 
arquivo da Secretaria de Saúde do Amapá.

Parágrafo Segundo – As deliberações da MENP-SUS-
AP serão tomadas por consenso, caso não seja possível, 
serão decididas por meio de votação aberta, através de 
maioria simples.

Parágrafo Terceiro – Considerando o Caráter consultivo 
do SINNP-SUS segundo dispõe o Art. 2º, alínea e, do 
protocolo da MNNP-SUS instituidor deste organismo, a 
MENP-SUS-AP poderá recorrer a consultas e solicitar-lhe 
orientações, sempre que qualquer das partes entenderem 
necessário.

Cláusula Décima – Para produzirem efeitos, as decisões 
emanadas de MENP-SUS-AP deverão obedecer 
aos preceitos legais e aqueles que regem o SUS e a 
Administração Pública, seja quanto à forma seja quanto 
ao mérito.

VIII – REGRAS E PROCEDIMENTOS FORMAIS DO 
PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

Cláusula Décima Primeira – O processo de negociação 
na MENP-SUS-AP será coordenado por um gestor público 
e entre os membros serão escolhidos um Secretário Geral 
e um Secretário de Comunicação.

Parágrafo Primeiro – Para organização e 
operacionalização da MENP-SUS-AP, institui-se a 
Secretaria Executiva, com a finalidade de articular e 
encaminhar os trabalhos de acordo com a agenda 
deliberada pela plenária da Mesa sob a responsabilidade 
do Secretário Geral.

Parágrafo Segundo – Compete a Secretaria Executiva 
da MENP-SUS-AP, entre outras atribuições que lhes 
forem expressamente conferidas:

1 – Providenciar as condições necessárias à realização 
das reuniões da Mesa e ao bom funcionamento do sistema 
de negociação;

2 – Comunicar aos participantes para as reuniões 
ordinárias e extraordinárias da Mesa;

3 – Definir, após consulta aos partícipes, sempre que 
possível o local e o horário das reuniões extraordinárias 
da Mesa, quando esta estiver impossibilitada de assim 
decidir;

4 – Receber propostas e com base nelas, elaborar e 
encaminhar aos partícipes, antecipadamente, a pauta de 
cada reunião;

5 – Reunir e distribuir material, estudos e pareceres para 
subsidiar as discussões, quando for o caso;

6 – Secretariar as reuniões;

7 – Elaborar atas de decisões e repassá-las aos partícipes, 
cuidando para que sejam assinadas por todos;

8 – Reunir documentos e manter arquivo público 
organizado do processo de negociação;

9 – Encaminhar providências para participação em atividades 
e eventos programados no âmbito do SINNP-SUS;

10 – Buscar junto à gestão informações sobre projetos de 
Educação Continuada e/ou Permanente;

11 – Encaminhar periodicamente, informativos e 
documentos oficiais à MNNP-SUS por meio dos 
instrumentos disponíveis.

Parágrafo Terceiro – São atribuições do coordenador:

1 – Presidir as reuniões da MENP-SUS-AP;

2 – Convocar os membros da MENP-SUS-AP para as 
reuniões;

3 – Apresentar aos membros da MENP-SUS-AP, em 
relatório trimestral, as atividades realizadas com atas e/ou 
protocolos das decisões e seus encaminhamentos;

4 – Oficializar as tomadas de decisões resultantes de 
atividades da MENP-SUS-AP às entidades interessadas;

5 – Receber e encaminhar processos analisados pela 
MENP-SUS-AP;

6 – Fazer cumprir todas as decisões da MENP-SUS-AP;

7 – Representar a MENP-SUS-AP onde se fizer necessário;

8 – Manter contato com entidades ou órgãos integrantes 
do SUS;

9 – Executar outras atividades necessárias ao 
funcionamento da MENP-SUS-AP.

Parágrafo Quarto – São atribuições do Secretário Geral:

1 – Substituir o Coordenador em seus impedimentos;

2 – Auxiliar o Coordenador quando necessário ou 
solicitado;

3 – Responsabilizar-se pelo registro das atas das reuniões;
4 – Acompanhar com o Coordenador a realização de 
todos os assuntos pertinentes à Mesa;

5 – Acompanhar junto com o coordenador as entradas de 
processos e denúncias à Mesa.

Parágrafo Quinto – São atribuições do Secretário de 
Comunicação:

1 – Subsidiar o Coordenador da MENP-SUS-AP;
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2 – Dar publicidade as decisões e informes da Mesa.

FACILITADOR DO PROCESSO

Cláusula Décima Segunda – A MENP-SUS-AP poderá 
ter seus trabalhos acompanhados pela figura de um 
facilitador que detenha experiência específica em 
negociação coletiva.

Parágrafo Primeiro – A competência do facilitador 
do processo restringe-se aos aspectos referentes à 
formulação e à forma de funcionamento da MENP-SUS-
AP, não lhe competindo atuar sobre o mérito das questões 
tratadas.

Parágrafo Segundo – O facilitador do processo será 
indicado de comum acordo pelos integrantes da Mesa.

Parágrafo Terceiro – Na impossibilidade de indicação por 
comum acordo, a designação do facilitador será promovida 
em sistema de rodízio, nos termos estabelecidos pela 
Mesa.

ASSESSORIA TÉCNICA

Cláusula Décima Terceira – As partes envolvidas no 
processo de negociação poderão solicitar a participação 
de assessorias técnicas na Mesa de Negociação, desde 
que previamente acordadas.

MEDIAÇÃO

Cláusula Décima Quarta – Em caso de impasse, poderá 
ser nomeado como mediador, um representante de 
entidade da sociedade civil, para viabilizar o processo de 
negociação, desde que acordado entre as partes.

PROCEDIMENTOS NEGOCIAIS

Cláusula Décima Quinta – As questões trazidas pelos 
participes, bem como as respectivas respostas, réplicas, 
etc. Deverão ser sempre escritas e assinadas.

Parágrafo Único – Ao partícipe, a quem é dirigida à questão, 
cumpre apresentar avaliação por escrito, apresentando 
seus argumentos frente ao que lhe foi apresentado, em 
prazo estabelecido preferencialmente de comum acordo 
ou, não sendo isso possível, fixado pela Coordenação, 
o qual não poderá ultrapassar 15 dias, prorrogáveis, de 
comum acordo, por até mais 15 dias corridos.

REUNIÕES ORDINÁRIAS

Cláusula Décima Sexta – Fica estabelecido que as 
reuniões da Mesa sejam realizadas na segunda quinta-
feira útil de cada bimestre com início as 15 às 18 horas.

Parágrafo Primeiro – Convocações de reuniões, 
apresentação de itens à pauta, definição de datas, etc., 
poderão ser realizados de forma verbal ao final de cada 
reunião, fazendo-se a devida anotação na respectiva ata.

Parágrafo Segundo – A MENP-SUS-AP deverá observar 
os seguintes procedimentos:

1 – Previamente, os partícipes receberão a convocação 
formal acompanhada da pauta da reunião, ata da reunião 
anterior, documentos e materiais pertinentes;

2 – Após a notificação, as bancadas deverão apresentar 
propostas de itens à pauta de reunião no prazo de até dez 
dias úteis anteriores à sua realização;

3 – A convocação com data, local e pauta para a reunião 
ordinária, será encaminhada sete dias úteis anteriores à 
sua realização.

Cláusula Décima Sétima – Poderão ocorrer reuniões 
extraordinárias da MENP-SUS-AP, a qualquer tempo, 
desde que requerida pela maioria simples de seus 
integrantes.

Parágrafo Primeiro – O requerimento de reunião 
extraordinária deverá conter os itens da proposta de pauta 
que conformará a ordem do dia.

Parágrafo Segundo – A data da realização da reunião 
extraordinária será designada pela Secretaria Executiva 
em prazo não superior a 10 dias úteis, contados da data 
de recebimento da solicitação.

FORMALIZAÇÃO DE RESULTADOS

Cláusula Décima Oitava – Todas as decisões da MENP-
SUS-AP serão registradas em atas e dependendo de sua 
complexidade em protocolos.

Parágrafo Primeiro – Os protocolos da MENP-SUS-AP 
conterão as considerações preliminares que motivaram 
a decisão, seu conteúdo propriamente dito e os 
procedimentos legais e burocráticos previstos para sua 
efetiva implementação e cumprimento.

Parágrafo Segundo – A MENP-SUS-AP adotará modelos 
de protocolos e seguirá orientações padronizadas desde 
que formalmente recomendados pelo SINNP-SUS ou 
MNNP-SUS.

Cláusula Décima Nona – Os assuntos tratados pela 
MENP-SUS-AP serão registrados em atas de reunião 
pela Secretaria Executiva que a submeterá, após leitura, 
à assinatura dos Presentes na reunião.

Cláusula Vigésima – Todos os documentos pertinentes à 
MENP-SUS-AP serão públicos, arquivados na Secretaria 
de Saúde e terão cópias enviadas anualmente ao SINNP-
SUS.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula Vigésima Primeira – O descumprimento deste 
Regimento será considerado como rompimento das bases 
fundamentais da MNNP-SUS-AP e da Mesa Estadual de 
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Negociação Permanente do SUS e do próprio Sistema 
Nacional de Negociação Permanente do SUS.

Cláusula Vigésima Segunda – Os casos omissos, 
dúvidas e controvérsias -relativas à aplicação do presente 
Regimento serão dirimidos pela MENP-SUS-AP.

Cláusula Vigésima Terceira– Compete exclusivamente 
à MENP-SUS-AP decidir sobre a alteração do presente 
Regimento.

Cláusula Vigésima Quarta – Este Regimento será 
publicado do Diário Oficial do Amapá, por ato do Secretário 
de Saúde.

Macapá-AP, 30 de outubro de 2019.
Clélia Jeane da Silva Reis Gondim
Secretária de Estado da Saúde em Exercício
Decreto n°4600/19
HASH: 2019-1211-0002-1332

Secretaria de Meio Ambiente

ERRATA DA PORTARIA ( P ) N.º 138/2019-SEMA/AP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.           

RESOLVE: 

Art. 1º- ONDE SE LÊ: Sem ônus

LEIA-SE: ônus parcial

Art.  2º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.                                                                                       

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 06 de dezembro de 2019.
JOSIANE ANDREIA SOARES FERREIRA
Secretária de Estado do Meio Ambiente
Em Exercício
HASH: 2019-1211-0002-1457

PORTARIA ( P ) N.º 167/2019 - SEMA/AP                                                         

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                                

Considerando o teor do Memo. de nº 037/2019 – RLTS/
SEMA, de 25 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar deslocamento do servidor, JOSÉ 
FERNANDES CUNHA NUNES, Motorista, de Macapá-
AP, até o Município de Tartarugalzinho, no período de 
27 a 28.11.2019, onde conduziu o veículo de transporte 
com os técnicos da SEMA, na operação de continuidade 
a Elaboração do plano Municipal Simplificado de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos no município acima citado.

Art. 2º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 04 de dezembro de 2019.
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente
HASH: 2019-1211-0002-1427

PORTARIA ( P ) N.º 168/2019 - SEMA/AP                                                          

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                                 

Considerando o teor do Memo. de nº 20/2019 – CLCA/
DCA/SEMA, de 28 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o deslocamento dos servidores, 
GILSON COSTA AMARAL, Analista de Meio Ambiente, 
NIELSON SILVA DE SOUZA, Analista de Meio Ambiente, 
de Macapá-AP até o município de Porto Grande e 
Tartarugalzinho, no período de 02 a 06.12.2019, com 
objetivo de realizarem Visita Técnica para avaliar os 
PMFS em nome de José Aparecido de Souza (Processo 
nº 4000.30103171/2012) e Roberto Mauro Brito Alves 
(Processo nº 4001.852/2017).                                  

Art. 2º - Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.
                                                                                                                                                     
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, em Macapá-AP, 04 de dezembro de 2019.
ROBÉRIO ALEIXO ANSELMO NOBRE
Secretário de Estado do Meio Ambiente
HASH: 2019-1211-0002-1437

PORTARIA ( P ) N.º 169/2019 - SEMA/AP                                                          

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, 
nomeado pelo Decreto nº 3987 de 11 de setembro de 
2019 e no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Inciso X, do Artigo 38, do Decreto n.º 5304, de 07 de 
novembro de 1.997.                              

Considerando o teor do Memo. de nº 042/2019 – CGUCBio/
SEMA, de 03 de dezembro de 2019.

RESOLVE:


