
 

PORTARIA Nº 0632/2021-SESA 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Decreto nº 1.722 de 13 de maio de 2020 e considerando o 

contido no Prodoc n° 300101.0077.0168.0079/2021; 

 
Considerando a iminência da implantação do Sistema de Ponto 

Eletrônico, no âmbito do serviço público, em conjunto com a Secretaria de Estado da 

Administração (SEAD); 

 
Considerando ser essencial a atualização dos dados cadastrais dos 

servidores nos assentamentos funcionais para registro de frequência, lotação e 

pagamento dos servidores lotados em órgãos, entidades, unidades e setores 

vinculados à Secretaria de Estado da Saúde (SESA); 

 
Considerando a necessidade de atualização cadastral dos profissionais 

atuantes na área da saúde de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES); 

 
Considerando a instituição do banco de competências no âmbito da 

Secretaria de Estado da Saúde (SESA), a fim de gerir as atribuições funcionais dos 

servidores de acordo com o cargo, a qualificação, a aptidão e a experiência 

profissional; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Instituir o recadastramento obrigatório de servidores efetivos, 

servidores federais à disposição do Estado do Amapá, servidores admitidos mediante 

contrato temporário e detentores de cargos em comissão, no âmbito da Secretaria do 

Estado da Saúde (SESA). 

 
Art. 2º A atualização de dados cadastrais dos servidores é obrigatória, 

conforme o seguinte cronograma: 

 
I- 11/10/2021 a 17/10/2021: Servidores lotados na sede da Secretaria de Estado da 

Saúde (SESA), Superintendência de Atenção à Saúde (SAS), Coordenadoria de 



 

Regulação, Controle e Avaliação (CRCA), Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

(CAF) e demais órgãos administrativos; 

II- 18/10/2021 a 24/10/2021: Servidores lotados no Hospital da Mulher Mãe Luzia 

(HMML), Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), Pronto Atendimento Infantil 

(PAI) e Unidade de Pronto Atendimento da Zona Norte (UPA ZN); 

III- 25/10/2021 a 31/10/2021: Servidores lotados no Hospital de Emergência Dr. 

Oswaldo Cruz (HE), Hospital Estadual de Santana (HES) e Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO); 

IV- 01/11/2021 a 07/11/2021: Servidores lotados na Hospital de Clínicas Doutor Alberto 

Lima (HCAL), Unidade de Alta Complexidade Oncológica (UNACON) e Centro de 

Referência em Doenças Tropicais (CRDT); 

V- 08/11/2021 a 14/11/2021: Servidores lotados no Hospital Estadual de Laranjal de 

Jari (HELAJA), Hospital Estadual do Oiapoque (HEO) e Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS); 

VI- 15/11/2021 a 21/11/2021: Servidores lotados nas Unidades Mistas de Saúde 

vinculadas à Coordenadoria de Gestão das Unidades Descentralizadas (CGUD) e 

Centro de Tratamentos Alternativos; 

VII- 22/11/2021 a 28/11/2021: Servidores lotados na Superintendência de Vigilância em 

Saúde (SVS), Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amapá (HEMOAP) 

e Centro de Reabilitação do Amapá (CREAP); 

VIII- 29/11/2021 a 05/11/2021: Demais servidores não lotados nas unidades descritas 

anteriormente ou cedidos e à disposição de outros órgãos não vinculados à SESA e 

retardatários mediante justificativa. 

 
Art. 3° A atualização cadastral será realizada pelo próprio servidor, 

exclusivamente on-line, pelo link a ser disponibilizado na página inicial da SESA: 

https://saude.portal.ap.gov.br. 

 
Art. 4° Aqueles que não tiverem procedido a atualização cadastral no 

prazo fixado ou apresentarem dados cadastrais inconsistentes poderão ter o 

pagamento de sua remuneração e recebimento do boletim de frequência suspenso até 

sua regularização perante o Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP). 

 
Art. 5° Os Servidores são legalmente responsáveis pela veracidade das 

https://saude.portal.ap.gov.br/


 

informações que prestarem, bem como por possíveis consequências decorrentes de 

omissão. 

 
Art. 6º Caberá ao Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP) gerir os 

processos de atualização dos dados cadastrais dos servidores ativos. 

 
Art. 7° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial do Estado (DOE). 

 
 

Macapá, 7 de outubro de 2021. 

 
 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde 
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