
 

PORTARIA Nº 0628/2021-SESA 

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

são conferidas pelo Decreto nº 1722 de 13 de maio de 2020 e considerando o contido 

no Prodoc n° 300101.0077.1853.0115/2021; 

 
Considerando a Portaria n º 454 de 04 de março de 2010 do Ministério da 

Saúde, que constituiu o Subgrupo de Trabalho Saúde na Fronteira BrasilGuiana 

Francesa, e em observância aos objetivos propostos: fortalecer as ações referentes à 

assistência e a organização dos serviços de saúde, implementação das ações de 

Comitês de Fronteira na área da saúde; propor estratégias de ação, elaboração, 

avaliação e acompanhamento de planos de trabalho; implementar programas de 

treinamento e capacitação de recursos humanos entre os países; assessorar na 

elaboração e na implementação de projetos de cooperação; promover intercambio e a 

discussão dos sistemas dos países com ênfase na promoção e proteção da saúde das 

localidades fronteiriças; propor mecanismos para o fortalecimento da vigilância em 

saúde e outros temas considerados relevantes por ambos os países, levando em 

consideração a interculturalidade; promover a participação comunitária; 

 
Considerando as pactuações realizadas entre o Governo Brasileiro e o 

Governo Francês, ocorridas nas reuniões da Comissão Mista de Cooperação 

Transfronteiriça Brasil-França; 

 
Considerando que o Estado do Amapá é parte integrante dessa Comissão 

e que foi criado no âmbito da referida comissão o subgrupo de Saúde na Fronteira; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor Estadual de Saúde na Região de 

Fronteira entre Brasil e França, sob a presidência da Coordenadoria de 

Planejamento/SESA e será composto pelos seguintes setores/órgãos a seguir 

elencados: 

 
I- Coordenadoria de Planejamento SESA/COPLAN; 

II- Superintendência de Vigilância em Saúde – SVS;  



 

III- Superintendência de Assistência à Saúde; 

IV- Coordenadoria de Políticas de Atenção à Saúde-CPAS; 

V- Hospital Estadual do Município de Oiapoque-HEO; 

VI- Superintendência do Ministério da Saúde no Amapá; 

VII- Departamento de Saúde Indígena ado Amapá e Norte do Pará; 

VIII- Universidade Federal do Amapá- Campus Oiapoque; 

IX- Relações Internacionais da Prefeitura Municipal de Oiapoque; 

X- Secretaria Municipal de Saúde de Oiapoque. 

 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 0349/2019-SESA de 26 de agosto de 2019, 

publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 7004 de 18 de setembro de 2019. 

 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial do Estado do Amapá. 

 
 

Macapá, 5 de outubro de 2021. 

 
 

JUAN MENDES DA SILVA 
Secretário de Estado da Saúde 
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