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VALOR TOTAL: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
PERÍODO: DE 08/09/2018 até 11/09/2018
DESTINO: Penedo/AL
OBJETIVO: Realização da XIII Edição da Semana da Diversidade de Penedo com 
o Tema: “Memórias de todas as cores: Histórias de Vida LGBTI+”, durante os dias 
07 a 11 de agosto se façam presentes como facilitadores e Técnicos do curso de 
agentes multiplicadores em Direitos Humanos e Cidadania LGBT, facilitadores no 
Encontro Estadual ONG AIDS - Seminário Estadual Discutindo, Saúde e Direitos 
Humanos LGBTI+, em tempo informamos ainda que o conselheiro Rafael Gomes 
será um dos Entrevistados na radio Penedo FM no dia 07 e no dia 08 na radio Farol 
FM
As despesas decorrentes da presente portaria correrão através do Programa de 
Trabalho - 14.422.0206.3066 - Manutenção das Atividades do órgão, SECRETARIA 
DE ESTADO DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS - Todo Estado - 
Fonte 0100000000, Elemento de Despesas 33.90.36, do Orçamento Vigente.

Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Maceió/AL, 15 de agosto 
de 2018

MARIA JOSÉ DA SILVA
SECRETÁRIA DE ESTADO

Protocolo 372899

. .

Secretaria de Estado da Saúde

Portaria SESAU nº. 3.075, de 14 de agosto de 2018.

Institui, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Núcleo da Saúde para o 
Programa da Primeira Infância do Estado de Alagoas.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 
considerando o que consta do documento que gerou o Processo Administrativo nº 
2000-014877/2018,
CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 198 da Constituição Federal, segundo 
o qual as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único;
CONSIDERANDO o disposto no art. 227 da Constituição Federal de 1988, que 
atribui à família, à sociedade e ao Estado a responsabilidade de assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;
CONSIDERANDO que o Estado de Alagoas promoverá programas de assistência 
integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades 
não governamentais, obedecidos os princípios estabelecidos na Constituição 
Federal, conforme disposto no art. 230 da Constituição Estadual;
CONSIDERANDO que o Estado de Alagoas possui a finalidade de desenvolver 
ações permanentes de amparo à infância, à maternidade, bem como oferecer 
assistência aos necessitados, contribuindo para a erradicação do subemprego, da 
marginalização e da miséria, nos termos do inciso VII, do art. 2º. da Constituição 
Estadual;
CONSIDERANDO a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO os compromissos internacionais firmados pela República 
Federativa do Brasil, especialmente a Convenção sobre os Direitos da Criança, 
promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990 e os Objetivos 
do Desenvolvimento do Sustentável, fixados por ocasião da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU), adotada no ano de 2015;
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei nº 7.965, de 09 de janeiro de 2018, que institui o 
Programa Criança Alagoana (CRIA) e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Portaria nº 687/GM/MS, de 30 de março de 2006, que aprova 
a Política Nacional de Promoção da Saúde e define, entre outras providências, ações 
específicas para a redução da mortalidade infantil e de prevenção de violências e 
promoção da cultura de paz;
CONSIDERANDO o Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI), expressão 
do resultado da construção coletiva que envolveu órgãos e entidades públicas, 
entidades da sociedade civil, organismos internacionais e militantes dos direitos 
da criança, aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA);

CONSIDERANDO os compromissos prioritários assumidos entre as três esferas 
de Governo, especialmente as ações e serviços executados no âmbito do Programa 
Brasil Carinhoso; da Rede Cegonha; da Rede de Atenção Psicossocial; da Rede 
Urgência e Emergência; da Rede de cuidados à Pessoa com Deficiência; da 
prevenção de violências e promoção da cultura de paz, resolve:
Art. 1º  Instituir, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Núcleo da Saúde 
para o Programa da Primeira Infância do Estado de Alagoas, que, sob a coordenação 
da Primeira, será composto pelas servidoras abaixo relacionadas:
I. Alessandra Pereira Viana - Matrícula nº 864274
II. Lisa Muniz Alcântara - Matrícula nº 556
III. Juliana Barbosa Nunes Cavalcante - Matrícula nº 864128-5
Art. 2º  Ao Núcleo da Saúde para o Programa da Primeira Infância do Estado de 
Alagoas compete:
I. subsidiar a formulação de conteúdos programáticos, normas técnico-
gerenciais, métodos e instrumentos para o aprimoramento das políticas de saúde 
voltadas para o desenvolvimento integral da primeira infância;
II. apresentar proposições de aprimoramento das ações e estratégias para o 
desenvolvimento integral da primeira infância;
III. ampliar a discussão sobre o desenvolvimento integral da primeira 
infância, com participação da sociedade civil, com o objetivo de favorecer o acesso, 
a equidade e a integralidade das ações e serviços prestados no âmbito do SUS;
IV. desenvolver estratégias de articulação intersetorial das políticas 
públicas, que permitam a qualificação dos serviços de atenção integral à primeira 
infância;
V. contribuir na sensibilização e na mobilização social com o objetivo de 
facilitar e promover a implementação das diretrizes das políticas públicas de saúde 
voltadas para o desenvolvimento integral da primeira infância;
VI. realizar a avaliação quadrimestral do andamento da implementação e 
dos resultados das políticas públicas de saúde voltadas para o desenvolvimento da 
primeira infância; e
VII. funcionar como um espaço de articulação intersetorial e discussão 
permanente sobre as políticas públicas de saúde em construção e execução para o 
desenvolvimento integral da primeira infância.
Parágrafo único. O Núcleo da Saúde para o Programa da Primeira Infância do 
Estado de Alagoas se reportará diretamente ao representante da Secretaria de 
Estado da Saúde no Comitê Estratégico Intersetorial da Primeira Infância.
Art. 3º  Os integrantes do Núcleo da Saúde para o Programa da Primeira Infância do 
Estado de Alagoas não farão jus à remuneração de qualquer espécie pelos trabalhos 
desenvolvidos, bem como os servidores e/ou técnicos que prestarem assessoria, 
ainda que convocados.
Art. 4º  Fica revogada a Portaria SESAU nº. 2.794, de 17 de outubro de 2017.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS CHRISTIAN R. TEIXEIRA
Secretário de Estado da Saúde

Protocolo 372923

PORTARIA SESAU nº 2.672, de 09 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
resolve:
Art.1º. Revogar a Portaria SESAU nº. 3.320, de 16 de novembro de 2017 que 
designou os servidores Jeovanni de Barros Correia, Sônia Maria de Oliveira e 
Edivon Alberto Correia de Abreu para, sob a Presidência do Primeiro, comporem a 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos relacionados 
ao Processo Administrativo nº. 2000-013561/2017.
Art. 2º. Designar os servidores Jeovanni de Barros Correia, matricula nº 6.632-0 
e CPF nº 111.275.204-82, Iranildo José Matos Costa, matricula nº 32623-0 e CPF 
nº 030.302.374-00 e Hailton Marques de Oliveira, matricula nº 13407-4 e CPF nº 
240.095.044-04, para, sem prejuízo dos atos já praticados e sob a Presidência do 
primeiro, comporem a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, a 
fim de apurar indícios de irregularidades relacionados ao Processo Administrativo 
nº. 2000-13561/2017, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da 
instalação dos trabalhos.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA
Secretário de Estado da Saúde

Protocolo 372948

PORTARIA SESAU nº.  2.673, de 09 de julho de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o que consta do Processo nº 2000-001815/2018 e apensos 2000-
000480/2018, 2000-001099/2018, 2000-001077/2018, 2000-000998/2018 e 2000-
001079/2018.


