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PORTARIA Nº 011/2021-GAB/SVS 
 

O SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA EM SAÚDE, no uso das 
prerrogativas que lhe confere a lei n.º 2210, de 14.07.2017, e pelo Decreto n.º 2802.  

 
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências. 

CONSIDERANDO a Lei nº 0719, de 12 de novembro de 2002, que 

dispõe sobre o Código de Saúde do Estado do Amapá e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a Lei nº 9.431, de 06 de janeiro de 1997 que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de manutenção do programa de controle de infecções 

hospitalares pelos hospitais do Brasil. 

CONSIDERANDO a Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998 GM/MS 

que define as diretrizes e competências para a prevenção e controle de infecção 

relacionada à assistência à saúde. 

CONSIDERANDO a RDC/ANVISA nº 36, de 25 de julho de 2013, a qual 

institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências. 

CONSIDERANDO que grande parte das infecções em serviços de 

saúde pode ser evitada com a aplicação de medidas de prevenção e controle 

baseadas em conhecimento técnico, cientifico e apoio administrativo. 

CONSIDERANDO a necessidade da criação de um mecanismo para 

orientação técnica as comissões de infecção em serviços de saúde, centralização de 

informações, avaliação das ações de prevenção e controle de infecção, alerta 

estadual na iminência da ocorrência de surtos e o fortalecimento do inter-

relacionamento dos serviços de saúde. 

RESOLVE:  

Art. 1º - INSTITUIR a Comissão Estadual De Controle De Infecções 

Relacionadas à Assistência a Saúde- CECIRAS, a qual tem como finalidade fazer 

o acompanhamento e fiscalização das medidas em âmbito estadual de práticas de 

prevenção e controle de infecções baseadas em evidências. 
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Art. 2º - A CECIRAS será composta pelos profissionais relacionados 

abaixo: 

I- Membros Consultores: 

- ROBERTO CARLOS MENDONÇA MALCHER 

- LINDOMAR DOS ANJOS SILVA 

- IVON SOUZA CARDOSO 

- DANIEL CASTRO DA COSTA  

- CLÓVIS OMAR SÁ MIRANDA 

- SOLANGE SACRAMENTO COSTA 

II- Membros Executores; 

- RUAN PEREIRA DO AMARAL 

- JOÃO FARIA DA TRINDADE  

-ALDO APARECIDO PROETTI JUNIOR 

-SOLANGE SACRAMENTO COSTA 

Art. 3º - A CECIRAS, a qualquer tempo, pode convocar outros 

profissionais da Superintendência de Vigilância em Saúde-SVS e/ou convidar 

profissionais do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Amapá- SESA, ou de 

outro Órgão do Governo Estadual de ensino e pesquisa, para compor Comitê 

Técnico Científico Multidisciplinar para atuar no planejamento de ações de 

prevenção e redução da incidência e gravidade das infecções relacionadas à 

assistência à serviços de saúde. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

 


