
28 – São Paulo, 130 (63) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção II terça-feira, 31 de março de 2020

Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), 
Division of Viral Diseases. Ultima revisão: fevereiro de 2020. 
Acesso em: 10/03/2020; disponível em: https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-guidance-
-breastfeeding.html

Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and 
intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infec-
tion in nine pregnant women: a retrospective review of medical 
records. Lancet 2020 acesso em 10/03/2020, disponível em: 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30360-3

SÃO PAULO. SES. GUIA SOBRE O CORONA VÍRUS. Disponível 
em: http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/

MINISTÉRIO DA SAÚDE. IFF. BLH-IFF/NT 47.18 – Uso do 
Leite Humano Cru Exclusivo em Ambiente Neonatal. 2018, 
disponível em:

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/norma_tec-
nica_47.pdf

MINISTÉRIO DA SAÚDE. NOTA TÉCNICA N. 6/2020-COSMU/
CGCIVI/DAPES/SAPS/MS – Atenção às gestantes no Contexto da 
Infecção SARS-COV-2.

BRASIL. PRESIDENCIA DA REPUBLICA. Lei N. 13.979 de 
06 de Fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto 
de 2019. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-
-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735

SÃO PAULO. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO 
PAULO. Resolução SS - 28, de 17-3-2020. Estabelece as diretrizes 
e orientações de funcionamento dos serviços de saúde no âmbi-
to do Estado de São Paulo para enfrentamento da pandemia 
do Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus), e dá 
providências correlatas. Disponível em:

h t t p s : / / w w w. s a o p a u l o . s p . g o v. b r / w p - c o n t e n t /
uploads/2020/03/E_R-SS-CGOF-28_170320-1.pdf

SÃO PAULO. Decreto nº 64.862, de 13 de março de 2020. 
Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 
bem como sobre recomendações no setor privado estadual. 
Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/
decreto/2020/decreto-64862-13.03.2020.html

SÃO PAULO. Decreto nº 64.864, de 16 de março de 2020. 
Dispõe sobre a adoção de medidas adicionais, de caráter tem-
porário e emergencial, de prevenção de contágio pelo COVID-19 
(Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. Disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/
decreto-64864-16.03.2020.html

Coronavírus (COVID-19). CVE - Centro de Vigilância Epide-
miológica "Prof. Alexandre Vranjac". 2020.

Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-
-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-
-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-
-covid-19/

Linha de Cuidado Gestante e Puérpera. Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo. Coordenadoria de Regiões de Saúde. 
Atenção Básica. 2020. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.
br/resources/ses/perfil/gestor/atencao-basica/linha-de-cuidado-
-ses-sp/gestante-e-puerpera/doc_tecnico_quadro_sinteses_e_
fluxograma_gestante.pdf

Cuifang Fan, Di Lei, Congcong Fang, et al. Perinatal Trans-
mission of COVID-19 Associated SARS-CoV-2: Should We Worry? 
Clinical Infectious Diseases, ciaa226, https://doi.org/10.1093/
cid/ciaa226

David A. Schwartz (2020) An Analysis of 38 Pregnant Women 
with COVID-19, Their Newborn Infants, and Maternal-Fetal 
Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections 
and Pregnancy Outcomes. Archives of Pathology & Laboratory 
Medicine In-Press. https://doi.org/10.5858/arpa.2020-0901-SA

 GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

 CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
 Portaria do Diretor I, de 27-3-2020
CONCEDENDO
Nos termos do artigo 209 da Lei 10.261/68 e artigo 212 

da Lei 10.261/68 alterado pelo artigo 1º da LC 1048/08, aos 
servidores abaixo relacionados;

Idevan Ferraz Da Fonseca, RG 21.675.040-4, Oficial Ope-
racional, Efetivo, Ref. 1, Grau B, da EV-NI, do Núcleo de Apoio 
às Operações Regionais - NAOR - Ribeirão Preto, do Centro de 
Gerenciamento Regional, do Grupo de Gerenciamento Adminis-
trativo, da Coordenadoria de Controle de Doenças, 90 dias de 
Licença Prêmio, referente ao período aquisitivo de 18-11-2014 
à 16-11-2019. Certidão nº - Processo nº SES-PRC-2020/14645.

 Portaria do Diretor Técnico II, de 30-3-2020
AUTORIZANDO
Nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei nº 10.261/68, 

com redação alterada pela Lei Complementar nº 1048/08, aos 
servidores abaixo relacionados, devendo iniciar o gozo em até 
30 dias a contar desta publicação:

Maria Jose Da Silva Pires, RG 59.070.536-2, Auxiliar de 
Serviços Gerais, Temporário, Ref. 001, Grau C, da EV-NE, do 
Núcleo de Apoio às Operações Regionais - NAOR - Presidente 
Venceslau, do Centro de Gerenciamento Regional, do Grupo de 
Gerenciamento Administrativo, da Coordenadoria de Controle 
de Doenças, 30 dias de licença premio referente ao bloco aquisi-
tivo de 28-8-2012 a 26-8-2017, publicada no DOE de 21-9-2017. 
Processo nº 001.0700.001002/2012.

 INSTITUTO ADOLFO LUTZ

 CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
 Instituto Adolfo Lutz
Centro de Recursos Humanos
Portaria do Diretor, de 30-03-2020
AUTORIZANDO
Nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei nº 10.261/68, 

com redação alterada pela Lei Complementar nº 1048/08, aos 
servidores abaixo relacionados, devendo iniciar o gozo em até 
30 dias a contar desta publicação:

Maria de Fatima Camilo dos Santos, RG 8.453.486-2, Téc-
nico de Laboratório, efetivo, da EV-NI, do Centro de Laboratório 
Regional de Araçatuba, dos Centros de Laboratórios Regionais, 
do Instituto Adolfo Lutz, da Coordenadoria de Controle de 
Doenças, 15 dias de licença premio referente ao bloco aquisitivo 
de 30-9-2013 a 28-9-2018, publicada no DOE de 15-11-2018. 
Processo nº SPDOC 1922488/2018.

Maria de Fatima de Arruda Silva, RG 23.547.525-7, Auxiliar 
de Serviços Gerais, efetivo, da EV-NE, do Núcleo de Biotério, 
do Centro de Procedimentos Interdisciplinares, do Instituto 
Adolfo Lutz, da Coordenadoria de Controle de Doenças, 30 dias 
de licença premio referente ao bloco aquisitivo de 8-11-2009 
a 6-11-2014, publicada no DOE de 30-6-2015. Processo nº 
001.0701.000.636/2001.

Tatiane Ferreira Petroni, RG 42.318.214-6, Agente Técnico 
de Assistência a Saúde, efetivo, da EV-NU, do Centro de Labora-
tório Regional de Araçatuba, dos Centros de Laboratórios Regio-
nais, do Instituto Adolfo Lutz, da Coordenadoria de Controle de 
Doenças, 30 dias de licença premio referente ao bloco aquisitivo 
de 26-8-2014 a 24-8-2019, publicada no DOE de 16-10-2019. 
Processo nº SPDOC 2502250/2019.

pelo menor tempo possível, até que, minimamente, os itens de I 
a IV possam sem cumpridos.

Isolamento em casos sintomáticos e/ou confirmados
Preferencialmente deve ser realizado em quarto privativo 

com porta fechada e bem ventilado. Em casos de dispor somente 
de enfermarias, é aconselhável que as puérperas confirmadas 
para Covid-19 sejam separadas em uma mesma enfermaria 
ou área. Não é recomendada a coorte de paciente em mesmo 
ambiente de pacientes suspeitas e confirmadas. Em unidades 
compartilhadas, procedimentos geradores de aerossol deverão 
ser evitados.

A área estabelecida deve ser devidamente sinalizada e 
uma equipe de assistência específica deve ser designada para 
o trabalho.

A distância entre leitos e berços deverá ser de no mínimo 
01 metro

5- Acompanhante
Considerar a Lei Nº 12.895, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013, 

que dispõe sobre o direito ao acompanhante.
No sentido de garantir a segurança da paciente e dos 

profissionais e acompanhantes seguir as orientações técnicas 
contidas em: http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilan-
cia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/
doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-covid-19/
prevencao-e-controle-de-infeccao

Recomendamos que o gestor avalie as condições de 
ambiência para diminuir circulação e a capacidade de EPI’s 
necessários para manter a segurança das usuárias, profissionais 
e de seus acompanhantes.

No caso de restrição do acompanhante o gestor deverá 
documentar, enfatizando a atual situação de pandemia do 
SARS-CoV-2, respaldando a instituição e os profissionais com a 
adoção de tal medida.

6- Visitantes
No sentido de garantir a segurança da paciente e dos 

profissionais e visitantes seguir as orientações técnicas contidas 
em: http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epide-
miologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-
-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-covid-19/prevencao-e-
-controle-de-infeccao.

Recomendamos que o gestor avalie as condições de 
ambiência para diminuir a circulação e a capacidade de EPI’s 
necessários para manter segurança das usuárias e profissionais 
e seus visitantes.

Recomendamos a capilarização da informação a todos os 
profissionais da instituição e adoção de fluxo de informação aos 
usuários, considerar a comunicação visual (cartazes, informes, 
em locais visíveis)

7- Recém Nascidos
As recomendações contidas nas Portarias da Assistência 

ao Recém-nascido, tais como imunização, testes de triagem 
neonatal e a garantia da puericultura após a alta são ações 
imprescindíveis no cuidado à criança e não devem ser interrom-
pidas em nenhuma hipótese.

Para os recém-nascidos estáveis de mães com SARS-Cov-2 
positivo não é recomendada a testagem.

Considerar a orientação à mãe e a adoção de medidas de 
precaução:

* Lavagem de mãos;
* Uso de máscara cirúrgica;
* Ambiente sob supervisão da equipe multiprofissional.
* Retorno à unidade de saúde para puericultura ou outra 

necessidade, durante o período de transmissão da doença, 
seguindo as recomendações para redução do risco de transmis-
são da doença durante o deslocamento à unidade e durante o 
atendimento.

Unidade neonatal
Considerar a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente nº 

8.069 de 13 de julho de 1990 em seu art. 12.
Importante: Pai e Mãe são acompanhantes.
Considerar a suspensão temporária de visitas. O gestor 

deverá o gestor deverá documentar, enfatizando a atual situação 
de pandemia do SARS-CoV-2, respaldando a instituição e os 
profissionais com a adoção de tal medida. Recomendamos ainda 
a capilarização da informação a todos os profissionais da insti-
tuição e adoção de fluxo de informação aos usuários, considerar 
a comunicação visual (cartazes, informes, em locais visíveis).

8- Aleitamento Materno
O leite materno deve continuar sendo ofertado ao bebê 

pelos inúmeros e comprovados benefícios que ele oferece. 
Considerar os itens de I a IV mencionados no tópico “Puerpério 
e Alojamento Conjunto”.

As Recomendações:
Considerar a Nota Técnica nº 07/2020 – DAPES/SAPES/MS 

para o manejo e orientações para as puérperas/lactantes.
A decisão de amamentar no momento da infecção deve ser 

discutida e avaliada, junto com a equipe de saúde, considerando 
a disponibilidade de EPIs, a orientação contínua da equipe sobre 
boas práticas e os itens de I a V mencionados no tópico “Puer-
pério e Alojamento Conjunto”. Caso a segurança do processo 
não esteja garantida deve ocorrer à separação do binômio, com 
reavaliação frequente para reestabelecimento do vínculo.

Alternativamente a mulher poderá utilizar a ordenha manu-
al ou por bomba até o final da infecção, considerando o uso 
de EPI e supervisão da equipe multiprofissional garantindo a 
alimentação do recém-nascido.

É importante que a puérpera/lactante sigam as diretrizes de 
prevenção disponível em: http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/, 
para evitar a contaminação do recém-nascido.

Para os recém-nascidos sob cuidados em Unidade Neonatal 
deve-se considerar a Nota Técnica n.º 47/2018 da Rede Global 
de Banco de Leite Humano/Ministério da Saúde.

9- Recomendações após a alta hospitalar do binômio
A equipe deverá se certificar que as orientações oferecidas 

foram compreendidas.
Recomendamos como estratégia a utilização de folders 

educativos. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/cve-cen-
tro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-
-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-
-covid-19/prevencao-e-controle-de-infeccao

Orientações para o Isolamento Domiciliar – COVID-19. 
Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-
-controle-de-doencas/homepage/acesso-rapido/comite-de-vigi-
lancia-a-morte-materna-infantil-e-fetal

10-Profissionais
Recomendamos para o adequado manejo do paciente com 

infecção por SARS-CoV-2, que acesse as informações disponíveis 
em: http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epide-
miologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-
-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-covid-19/prevencao-e-
-controle-de-infeccao

Estas orientações podem sofrer mudanças à medida que o 
conhecimento sobre o vírus evolui.
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 COORDENADORIA DE CONTROLE DE 
DOENÇAS

 NOTA TÉCNICA Nº 03
MANEJO DO CICLO GRAVIDICO PUERPERAL E LACTAÇÃO 

– COVID 19
Assunto
Trata-se de medidas para o manejo da Assistência as Mulhe-

res no Ciclo Gravídico Puerperal e para o Recém Nascido no que 
se refere à lactação, considerando a situação atual na Saúde 
Pública com relação à pandemia causada pelo novo Coronavírus 
SARS-Cov-2 (Covid – 19).

A presente Nota Técnica elaborada pela Secretária de 
Estado da Saúde do Estado de São Paulo, pela Coordenadoria 
de Controle de Doenças (Centro de Vigilância Epidemiológica, 
Centro de Vigilância Sanitária, Comitê Estadual de Vigilância à 
Morte Materna, Infantil e Fetal) em parceria com a Coordena-
doria de Regiões de Saúde (Área Técnica da Saúde da Mulher 
e Criança), e apoio Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
da Faculdade de Medicina da USP - São Paulo e Ribeirão Preto, 
Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo 
(SOGESP), Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS SP e 
Associação Nacional dos Hospitais Privados (ANAHP), trata de 
orientações voltadas a Assistência a Mulher no Ciclo Gravídico, 
Puerperal (considerando Pré Natal, Parto e Puerpério) e Binômio 
no que concerne o Aleitamento Materno.

Considerando:
Até o momento as evidências apontam que as gestantes 

não são mais suscetíveis a infecção pelo SARS-CoV-2 do que a 
população em geral.

A Linha de Cuidado da Gestante, Parto e Puerpério orga-
nizam a assistência no ciclo gravídico puerperal, com vistas à 
redução da morbimortalidade materna e neonatal, bem como 
qualificam a assistência.

As gestantes de Alto Risco e as que possuem comorbidades.
Ainda não há confirmação da transmissão vertical da 

doença.
A Lei Federal N. 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus responsável pelo surto de 2019.

O Decreto Estadual 64.862 de 13/03/2020 (Inciso I do 
Artigo 2º), e 64.864, de 16/03/2020, que dispõem de medidas 
de caráter temporário e emergencial de prevenção do contágio 
pelo SARS-Cov-2.

A Resolução SS - 28, de 17-3-2020, que estabelece as 
diretrizes e orientações de funcionamento dos serviços de saúde 
no âmbito do Estado de São Paulo para enfrentamento da pan-
demia do Covid-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus), e 
dá providências correlatas.

Portanto, Mantem-se as recomendações considerando as 
Boas Práticas do Parto, Nascimento e Puerpério para as mulheres 
que NÂO sejam casos suspeitos ou confirmados para o Covid-19, 
ou para aquelas consideradas curadas para o Covid-19.

Recomendações para o manejo da gestante de Baixo e Alto 
Risco, parto e puerpério e recém-nascido durante a pandemia do 
Coronavírus (Covid-19).

1 - Assistência Pré- Natal
O acompanhamento da gestante durante o Pré – Natal não 

deverá ser suspenso, dada à importância do monitoramento e 
acompanhamento para a redução da morbimortalidade materna 
infantil.

Recomendamos que o Gestor considere a revisão dos fluxos 
existentes para identificação precoce e atendimento imediato 
das gestantes sintomáticas, otimizando o atendimento no sen-
tido de reduzir a permanência da mesma na Unidade de Saúde.

Recomendamos que na área de atendimento sejam sepa-
radas as gestantes sintomáticas (com presença de sinais ou 
sintomas respiratórios) das assintomáticas, com intensificação 
da limpeza no ambiental (Res. SS N. 28 de 17/03/2020).

Considerando a organização da Rede Materna Infantil 
de cada território, e suas referências, é imprescindível que a 
gestante apresentando sintomas graves, seja encaminhada 
conforme grade pactuada para Alto Risco no Plano de Ação da 
Rede Cegonha.

Os profissionais devem se certificar de que a gestante sus-
peitas ou confirmadas de Covid-19, atendida na unidade e orien-
tada para isolamento domiciliar, compreendeu as orientações 
sobre a piora dos sinais e preferencialmente deve levar carta 
de referência médica isentando-a de triagem caso necessite de 
atendimento hospitalar.

Os testes para a confirmação da infecção por SARS-CoV-2 
serão realizados no âmbito da assistência hospitalar.

Importante manter a vacinação de todas as gestantes para 
a prevenção da Influenza.

É imprescindível a organização do serviço para o adequado 
acompanhamento da gestante, que se faz obrigatório, mesmo na 
vigência da Pandemia pelo SARS-CoV-2.

SUGESTÃO DE FLUXOGRAMA PARA TRIAGEM RÁPIDA DA 
GESTANTE

Fonte: Orientações para a organização das ações no manejo 
da Covid-19 na Atenção Primária à Saúde/ SESSP/COSEMS-SP.

SRAG: Síndrome da Angustia Respiratória Aguda Grave
2- Assistência ao Parto
Recomenda-se que durante a assistência ao parto de 

gestantes sintomáticas seja restrito o número de profissionais 
na sala de parto, mantendo-se a equipe mínima, de preferência 
já estipulada anteriormente, no sentido de garantir a segurança 
da paciente e dos profissionais, conforme orientações contidas 
no: http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epide-
miologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-
-de-transmissao-respiratoria/coronavirus-covid-19/prevencao-e-
-controle-de-infeccao.

Considerar a Lei Nº 12.895, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013, 
que dispõe sobre o direito ao acompanhante, em casos de partu-
riente sem exposição e/ou assintomáticas ao SARS-CoV-2, desde 
que o acompanhante não apresente sintomas.

Não recomendamos, até o momento, para gestantes sinto-
máticas o clampeamento tardio do cordão umbilical e contato 
pele a pele.

Puerpério e Alojamento Conjunto
Conforme a Nota Técnica nº 07/2020 – DAPES/SAPES/MS 

salvo alguma intercorrência que exija separação do binômio, 
como, por exemplo, o agravamento das condições da saúde 
materna, é possível que mãe e filho permaneçam em alojamento 
conjunto até a alta hospitalar. Para tanto, o estabelecimento 
deve ser capaz de oferecer condições mínimas de redução da 
chance de transmissão para o recém-nascido:

I. Se certificar que a puérpera possui razoável controle dos 
sintomas respiratórios, especialmente da tosse.

II. Receba orientações mínimas sobre adequada higiene 
respiratória, etiqueta de tosse, uso e retirada de máscaras e 
higiene de mãos.

III. Seja disponibilizada a máscara cirúrgica para as situa-
ções de maior proximidade do recém-nascido, como amamen-
tação e o banho.

IV. Não sejam realizados procedimentos geradores de 
aerossol.

V. Seja possível manter um distanciamento mínimo de 1 m 
entre o leito da puérpera e do recém-nascido.

Caso essas condições mínimas não possam ser cumpridas, o 
serviço deverá considerar o afastamento temporário do binômio, 

-Professor Educacao Basica I-
-Alessandra Augusta de Freitas,RG 49772960,
EE Dimas Mozart E.Silva-Prof. F/N=01-I a partir de 

17/03/2020
-Carmelia Cristina Ferreira,RG 43277607,
EE Paulo Delicio F/N=01-I a partir de 12/03/2020
-Matheus de Almeida Costa,RG 41052149,
EE Pedro Bento Alves F/N=01-I a partir de 18/03/2020
-Professor Educacao Basica II-
-Carolina Terzioglo Dognani,RG 41629507,
EE Jose Leite Pinheiro-Prof. F/N=01-I a partir de 17/03/2020
-Daniela Balabem Tiburcio Pereira,RG 43010823,
EE Joao Michelin F/N=01-I a partir de 12/03/2020
-Florenice Brais,RG 22212109,
EE Jose Pires de Carvalho-Dr. F/N=01-I a partir de 

10/03/2020
-Joao Paulo Dias Lopes,RG 45446992,
EE Guido Dias Almeida-Prof. F/N=01-I a partir de 13/03/2020
-Marielle Moralli,RG 41630016,
EE Jose Leite Pinheiro-Prof. F/N=01-I a partir de 13/03/2020
-Dir. Ens. Regiao Penapolis
Portaria do Dirigente Regional de Ensino
Extinguindo, a pedido dos interessados, com fundamento 

no inciso I do artigo 8 da Lei Complementar 1093/09, o contrato 
por tempo determinado celebrado com os servidores a seguir:

-Professor Educacao Basica II-
-Wania Gomes de Souza,RG 12322700,F/N=01-I,
EE Adelino Peters,CTD.53/2020,pub 10/03/2020,vig 

16/03/2020

 Saúde
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 RESOLUÇÃO DE 30-3-2020
CESSANDO:
A partir de 13-2-2020, os efeitos da Resolução de 14, publi-

cada a 15-8-1998, que designou Rosemeire Batista dos Santos 
Coloia, RG. 19.527.005-8, Oficial Administrativo, Temporário, 
Ref. 01, Grau “F”, da EVNI, do Conjunto Hospitalar do Man-
daqui – CHMV, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, para 
desempenhar as atividades de Atendimento ao Público, junto ao 
POUPATEMPO – Centrais de Atendimento ao Cidadão.

A partir de 13-2-2020, os efeitos da Resolução de 14, 
publicada a 15-8-1998, que concedeu a Rosemeire Batista 
dos Santos Coloia, RG. 19.527.005-8, Oficial Administrativo, 
Temporário, Ref. 01, Grau “F”, da EVNI, do Conjunto Hospitalar 
do Mandaqui – CHMV , da Coordenadoria de Serviços de Saúde, 
gratificação inerente à atividade de Atendimento ao Público, 
junto ao POUPATEMPO – Centrais de Atendimento ao Cidadão, 
sendo calculada mediante ao coeficiente de 8,96 sobre a UBV.

 COORDENADORIA DE RECURSOS 
HUMANOS

 Portaria do Coordenador, de 30/03/2020
Concedendo
Ao servidor da carreira de Médico de que trata a Lei 

Complementar nº 1.193, de 02 de janeiro de 2013,indicado 
abaixo,para fins de percebimento do Premio de Produtividade 
Médica – PPM, obedecendo § 2º do artigo 14 da Lei Comple-
mentar n.º 1193 de 02 de janeiro de 2013, regulamentada pelo 
Decreto nº 59.156, de 6 de maio de 2013 e inciso I, do artigo 
13 da Resolução SS nº50 publicada em 29 de junho de 2013, 
fazendo jus aos seguintes percentuais:

UA 86202 Nuc. de Cad. e Expediente de Pessoal C.R.Saude 
da Mulher

Larissa Muller Gomes, RG 5098321366, 50%, a partir de 
16/03/2020;

Marcela Bonalumi dos Santos, RG 9656619 0, 50%, a partir 
de 20/03/2020;

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
Portaria do Coordenador, 30-3-2020
CONCEDENDO
nos termos do art. 135, inciso III, da Lei 10.168/68, e de 

acordo com o artigo 2º, inciso II do decreto 53.966/2009, a gra-
tificação mensal a título de representação correspondente aos 
coeficientes calculados sobre a UBV, instituída pelo art. 33 da 
LC. 1.080/2008 aos(as) servidores(as) abaixo discriminados(as):

Ligia Maria Carvalho de Azevedo Soares, RG 33.023.177-7, 
para exercer no período de 5-3-2020 a 3-4-2020, o cargo de 
Diretor Técnico de Saúde III, do SQC I, Referência 10, da EV-C 
do(a) Grupo de Informações de Saúde - CIS, Coordenadoria de 
Planejamento de Saúde, durante o impedimento do titular por 
motivo de férias, coeficiente 6,45.

DESIGNANDO
nos termos do art. 80 e 81 da LC 180/78, o(s) servidor(es) 

abaixo identificao(s) no cargo mencionado, ficando-lhe conce-
dida nos termos do art. 135, inciso III, da Lei 10.261/68 e de 
acordo com o art. 2º, inciso II do decreto 53.966/2009, a gra-
tificação mensal a título de representação correspondente aos 
coeficientes abaixo discriminados que serão calculados sobre a 
UBV, instituída pelo art. 33 da LC. 1.080/2008:

Cezar Augusto Foganholo, RG 29.131.251-2, Executivo Publico, 
Referência 01, da EV-NU, para no período de 14-2-2020 a 13-4-
2020, e em Jornada Completa de Trabalho, substituir o cargo de 
Diretor Técnico III, Referência 14, da EV-C, do(a) Grupo de Gerencia-
mento das Atividades de Suprimentos e Infra-Estrutura - GGA-SI, da 
Coordenadoria Geral de Administração, durante o impedimento do 
titular por motivo de licença prêmio, coeficiente 6,45.

Erick Dos Santos Miragaia, RG 45.465.519-8, Executivo 
Publico, Referência 01, da EV-NU, para no período de 27-2-2020 
a 12-3-2020, e em Jornada Completa de Trabalho, substituir o 
cargo de Diretor Técnico I, Referência 09, da EV-C, do(a) Núcleo 
de Controle e Acompanhamento de Recursos, do Centro de 
Projetos Específicos, do Grupo de Apoio às Ações e aos Serviços 
Públicos de Saúde, da Coordenadoria de Gestão Orçamentária 
e Financeira, durante o impedimento do titular por motivo de 
férias, coeficiente 3,54. 

 Coordenadoria de Recursos Humanos
Retificada a publicação de 18/03/2020, da Coordenadoria 

de Recursos Humanos de que trata a Lei Complementar nº 
1.193, de 02 de janeiro de 2013, indicados abaixo, para fins 
de percebimento do Premio de Produtividade Médica – PPM, 
obedecendo § 2º do artigo 14 da Lei Complementar n.º 1193 de 
02 de janeiro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 59.156, 
de 6 de maio de 2013 e inciso I, do artigo 13 da Resolução SS nº 
50 republicada em 29 de junho de 2013:

onde se lê:Luiz Alberto Silva Vivente;
leia-se:Luiz Alberto Silva Vicente;
UA 84091 Hospital Geral de Taipas
Luiz Alberto Silva Vicente, RG 7100651 5, RSPV 7045141 02, 

100%, a partir de 10-01-2020;

 GRUPO DE GESTÃO DE PESSOAS

 CENTRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO 
SUPERIOR E DA SEDE
 GRUPO DE GESTÃO DE PESSOAS
CENTRO DE PESSOAL DA ADM. SUPERIOR E DA SEDE
Portarias do Diretor, 30-3-2020
Incluindo, na Portaria do Diretor de 20, publicada em 21-3-

2020, referente a autorização de gozo de licença-prêmio em 
nome de Marilene Silva Moreira Mattos, RG 19.234.660-X, para 
gozo de 15 dias referente ao bloco aquisitivo de 12-1-2007 a 
10-1-2012, publicada no DOE de 14-2-2012. Processo nº 001-
0008-000.250/2005.
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