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-SUAS; Natureza de Despesa nº 339039– Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, no valor de R$:15.150,00 
(quatorze mil quinhentos e cinquenta reais), para sua devida execução.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data 
de 03/03/2022 e encerramento em 02/03/2023, sendo que a vigência inicialmente prevista poderá ser prorrogada 
por iguais e sucessivos períodos, mediante a celebração de Termos Aditivos, limitado a 60 (sessenta) meses, já 
computados os iniciais, conforme disposto no Art. 57, II, § 2º da Lei 8.666/93.

Macapá-AP 03 de março de 2022.
Alba Nize Colares Caldas
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social-SIMS
-Contratante-

HASH: 2022-0310-0008-2854

PORTARIA Nº038/2022-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL - SIMS, no uso das suas atribuições 
que lhe fora outorgada pela Lei nº 0811, de 20 de janeiro de 
2004, no seu art. 87, em consonância com o art.8º, inc. XII 
do Decreto nº. 0029, de 03 de janeiro de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora Samara Pinheiro Morais, 
Enfermeira/Contrato Administrativo - ACT, diante da 
necessidade de continuidade do serviço e em atendimento 
ao interesse público, para responder cumulativamente 
pelo cargo de Gerente do Abrigo São José do Projeto 
“Proteção Social Especial de Alta Complexidade”, por 
período indeterminado, a contar de 10 de Março de 2022 .

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

Macapá-AP, 10 de Março de 2022.
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Secretária de Estado da Inclusão e Mobilização Social – 
SIMS
Decreto nº0333/2019

HASH: 2022-0310-0008-2925

RESOLUÇÃO Nº 01 DE 03 DE MARÇO DE 2022

Pactua a dilação do prazo para apresentação do Plano 
Municipal de Assistência Social, para o Quadriênio de 
2022 – 2025.

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/AP, 
considerando a 1ª Reunião Extraordinária da CIB-AP, em 
formato virtual, realizada no dia 03 de março de 2022, 
dando cumprimento as suas atribuições definidas em seu 
regimento interno e;

CONSIDERANDO que a Política Pública de Assistência 
Social no Brasil tem fundamento constitucional como parte 
do sistema de seguridade social, regulamentado pela Lei 

nº: 8742/2013 e alteradas na Lei nº: 12435/2011 e;

CONSIDERANDO que Decreto nº 563/2021 – GEA, que 
estabelece suspensão em todo o território do Amapá 
das atividades públicas em decorrência da situação de 
Emergência em saúde Pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus – COVID 19 e;

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social – 
LOAS, a Política Nacional a Assistência/2004 e a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
– NOB/SUAS 2012, que apresentam como diretrizes a 
descentralização político-admistrativa para os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios e comando único das 
ações em cada esfera de governo;

CONSIDERANDO que o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), que regulariza e organiza em todo território nacional os 
serviços, programas projetos e benefícios socioassistenciais 
e que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são 
corresponsáveis por sua gestão e cofinanciamento;

CONSIDERANDO que o Plano de Assistência Social se 
constitui no instrumento para regular e nortear a execução 
da Política de Assistência Social;

CONSIDERANDO Ofício n° 076/2022 – SEMASC/PMS, 
que solicita a dilação do prazo de entrega do Plano 
Municipal de Assistência Social 2022-2025.

RESOLVE:

Art. 1º – Pactuar a dilação do prazo até 29 (vinte e nove) de 
abril de 2022 para entrega do Plano Municipal de Assistência 
Social com vigência 2022 a 2025 pelos municípios do Estado 
do Amapá-AP, que deverá ser encaminhado de forma 
oficial e presencial ao Gabinete Executivo da Secretaria de 
Inclusão e Mobilização Social – SIMS.

§ 1º 1º. O Plano de Assistência Social deverá conter a 
Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social 
que o aprovou.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
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publicação.

Macapá, 03 de março de 2022
ALBA NIZE COLARES CALDAS
Coordenadora da CIB/AP

PATRICIA LIMA FERRAZ
Presidente do COEGEMAS/AP

HASH: 2022-0310-0008-2860

Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº 0147/2022-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 que consta no 
Prodoc nº 300101.0077.3505.0016/2022;

Considerando que o incentivo ao aleitamento materno 
é uma ação estratégica adotada pela organização 
mundial da saúde e Ministério da Saúde na promoção da 
alimentação saudável, redução da mortalidade infantil e 
melhoria da qualidade de vida da criança;

Considerando que o leite materno, oferecido de forma 
exclusiva, é o alimento ideal para a criança até os seis 
primeiros meses de vida e complementado com alimentos 
da família até pelo menos dois anos de vida ou mais, por ser 
uma importante fonte de nutrientes, vitaminas e anticorpos;

Considerando o grande potencial promotor do leite 
materno no crescimento e desenvolvimento saudável e 
prevenção de doenças na infância e idade adulta;

Considerando as vantagens da amamentação para a saúde 
e bem estar da criança, sua mãe, família e sociedade;

Considerando as ações correlatas e a decisão política 
estadual de apoio a estratégia da iniciativa hospital amigo 
da criança, o momento epidemiológico atual da mortalidade 
infantil que está situada no período neonatal precoce e 
a importância do banco de leite humano como apoio às 
crianças nas unidades neonatais, e ainda, a necessidade 
de ser desenvolvido marketing de apoio juntos aos diversos 
órgãos comerciais para promoção e defesa das normas 
brasileira de comercialização de alimentos para lactentes;

RESOLVE:

Art. 1° Instituir a criação da Comissão Estadual de 
Incentivo ao Aleitamento Materno e Alimentação 
Complementar Saudável;

Art. 2° Deve competir à Comissão Estadual de Incentivo ao 
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável:

I. Definir as linhas de atuação e as prioridades para 
aperfeiçoar a promoção e divulgação do aleitamento 
materno e da alimentação complementar das crianças 
até dois anos ou mais, de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde, adaptadas quando necessário, às 
necessidades locais;

II. Promover ações para a sensibilização de gestores 
estaduais e municipais de saúde, bem como de diretores/
administradores de unidades de saúde;

III. Definir e apoiar a capacitação e/ou treinamentos de 
profissionais que atuam na promoção do aleitamento 
materno nos serviços de saúde dos diversos níveis de 
atenção, universidades e comunidades;

IV. Promover e apoiar ações para a implementação 
adequada das normas técnicas do Ministério da Saúde 
para coleta, processamento, estocagem, distribuição, 
controle de qualidade do leite materno e condições físicas 
e higiênico-sanitárias dos Bancos de Leite Humano;

V. Promover e apoiar a realização de pesquisas em áreas 
identificadas como prioritárias para o aperfeiçoamento da 
ação e avanço do conhecimento científico;  

Art. 3º A Comissão Estadual de Incentivo ao Aleitamento 
Materno e Alimentação Complementar Saudável terá a 
seguinte composição:

Presidência:

• Centro de Referência Estadual em Banco de Leite 
Humano do AP

Membros:

• Hospital da Criança e do Adolescente;

• Sociedade Amapaense de Pediatria;

• Hospital São Camilo e São Luís;

• Hospital Estadual de Santana;

• Hospital da Mulher Mãe Luzia;

• Secretaria Municipal de Saúde;

• Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá – 
PROCON;

• Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região;

• Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá;

• Vigilância Sanitária de Macapá;

• Secretaria de Estado da Saúde;


