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SECRETARIA 
DE SAÚDE

ATOS DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 015/2018

INSTITUI A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ACOM-
PANHAMENTO DE PESQUISAS E PROJETOS DE 
EXTENSÃO – CAAPP - DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE SANTOS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

CONSIDERANDO a Lei nº 8080 de 19 de setem-
bro de 1990 que dispõe sobre a política de re-
cursos humanos na área da saúde do SUS, tendo 
como um dos objetivos a organização de um siste-
ma de formação de recursos humanos em todos 
os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, 
além da elaboração de programas de educação 
permanente;

CONSIDERANDO a necessidade da uniformiza-
ção dos protocolos de pesquisa a serem desenvol-
vidas nas unidades de saúde da Secretaria  Muni-
cipal de Saúde de Santos;

CONSIDERANDO a necessidade de discussão 
das prioridades de pesquisas, temas e locais, com 
monitoramento das pesquisas a serem desenvol-
vidas nas unidades de saúde;

CONSIDERANDO a Resolução nº 466/2012-CNS/
MS e Resolução nº 580/2018 CNS/MS, visando con-
tribuir com o desenvolvimento da pesquisa con-
forme padrões éticos, de acordo com o estabele-
cido;                   

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Secretaria 
de Saúde do município de Santos, a Comissão de 
Avaliação e Acompanhamento de Pesquisas e Pro-
jetos de Extensão – CAAPP, nos termos de seu Re-
gimento Interno e anexos que integram a presen-
te Portaria.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogada a Portaria nº 50/2016-
SMS.

Registre-se, publique-se e cumpra-se
Santos, 20 de Dezembro de 2018.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I
Regimento Interno da Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento de Pesquisas e Projetos de Ex-

tensão – CAAPP:

Capítulo I - Natureza e Finalidade
Art. 1º O presente regimento tem por finalida-

de disciplinar a organização e o funcionamento da 
Comissão, órgão colegiado multidisciplinar e inter-
setorial, de natureza técnico-científica de caráter 
deliberativo, normativo e educativo, autônomo 
em suas decisões e administrativamente vincula-
da à Coordenadoria de Formação e Gerenciamen-
to de Recursos Humanos – Saúde (COFORM-SMS), 
com a finalidade de analisar as solicitações para 
realização de projetos de pesquisa e extensão no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde ( SMS) 
observando as seguintes diretrizes:

I -   preservação dos interesses e a integridade 
dos sujeitos da pesquisa e da Secretaria Municipal 
de Saúde;

II – contribuição para o desenvolvimento da 
pesquisa conforme padrões éticos, de acordo com 
o estabelecido na Resolução nº 466/2012-CNS/
MS, Resolução nº 580/2018/CNS/MS, Resolução 
510/2016/CNS.

III – avaliação e acompanhamento quanto a sua 
viabilidade administrativa, de recursos humanos e 
de espaço físico, preservando o interesse público 
e a missão precípua da Secretaria de Saúde de ga-
rantir o direito constitucional à saúde da popula-
ção.

Capítulo II - Estrutura e organização
Seção I – Composição
Art. 2º A Comissão será constituída por servido-

res da Secretaria Municipal de Saúde, e será com-
posta por:

I.Presidente;
II.Secretário;
III.De 12 (doze) a 18 (dezoito) pareceristas.
Art. 3º O Presidente será escolhido entre os pa-

receristas e será eleito por meio de votação dos 
membros da Comissão, com mandato de 2 (dois) 
anos.

Art.  4º O Secretário será indicado pela COFOR-
M-SMS e poderá ter mandato contínuo.

Art. 5º Cada Departamento, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, deverá indicar no mínimo 2 (dois) 
servidores, para comporem a referida Comissão 
como pareceristas, que terão mandato de 2 (dois) 
anos.

Parágrafo único. Os pareceristas deverão pos-
suir no mínimo pós-graduação.

Art. 6º A Comissão poderá, quando necessário, 
em razão de especificidades técnico-científicas, 
recorrer a outros profissionais pertencentes ao 
quadro de servidores da Prefeitura Municipal de 
Santos.

Seção II - Atribuições da Comissão
Art. 7º São atribuições da Comissão:
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I - Avaliar e deliberar sobre os projetos de pes-
quisas que se passam no âmbito desta Secretaria 
Municipal de Saúde, sejam acadêmicos ou de ex-
tensão.

II - Avaliar e acompanhar os aspectos éticos no 
desenvolvimento das pesquisas autorizadas, sal-
vaguardando os direitos de usuários e servidores 
desta Secretaria.

III - Acompanhar as demandas referentes à Co-
missão, por meio de reuniões, formulários, comu-
nicações eletrônicas, entre outros mecanismos.

IV - Comparecer às reuniões ordinárias e extra-
ordinárias da Comissão.

Seção III – Das competências
Art. 8º Compete ao Presidente:
I.Presidir as reuniões ordinárias, conforme ca-

lendário anual a ser publicado em Diário Oficial, e 
extraordinárias por meio de convocação;

II.Consolidar e acatar o parecer definido pela 
Comissão,  com poder de decidir sobre o tema 
analisado, em caso de empate nos votos dos pa-
receristas;

III.Exercer concomitantemente a função de pa-
recerista;

IV.Cumprir e fazer cumprir o presente regimen-
to;

V.Informar aos departamentos da SMS, os ca-
sos de destituição dos pareceristas, solicitando a 
substituição;

VI.Assinar a Declaração de aprovação da pesqui-
sa.

Art. 9º Nas ausências legais, o Presidente será 
substituído pelo Coordenador da COFORM-SMS.

Art. 10. O Presidente será destituído no caso de 
03 (três) ausências na reunião ordinária durante 
o ano, consecutivas ou intercaladas, mesmo com 
justificativa prévia, procedendo-se para a esco-
lha do novo Presidente a nova eleição, cujo eleito 
cumprirá o tempo restante ao mandato estabele-
cido de 2 (dois) anos.

Art. 11. Compete ao Secretário da CAAPP, que 
será obrigatoriamente um servidor vinculado à 
Coordenadoria de Formação e Gerenciamento de 
Recursos Humanos – Saúde - COFORM-SMS  e uni-
dades subordinadas:

I.Convocar os membros da comissão para reuni-
ões ordinárias e/ou extraordinárias;

II.Preparar e divulgar a pauta das reuniões com 
antecedência;

III.Distribuir os projetos de pesquisa com docu-
mentos necessários aos pareceristas;

IV.Tomar parte nas discussões;
V.Elaborar e recolher as assinaturas das atas 

das reuniões;
VI.Acompanhar o andamento de todos os docu-

mentos encaminhados;
VII.Receber, protocolar, manter arquivo de to-

dos os projetos de pesquisa encaminhados, apro-

vados, recusados e com pendências;
VIII.Elaborar e encaminhar o parecer definido 

pela Comissão ao pesquisador e as unidades onde 
serão realizadas as pesquisas.

Art. 12. Compete aos Pareceristas:
I.Desempenhar as atribuições que lhe forem 

conferidas nos prazos estabelecidos;
II.Avaliar os projetos, atendo-se a aspectos con-

cernentes à integridade de servidores e usuários 
desta Secretaria Municipal de Saúde;

III.Proferir pareceres nos prazos determinados, 
responsabilizando-se pelo preenchimento ade-
quado dos formulários pertinentes;

IV.Solicitar a qualquer momento maiores es-
clarecimentos e/ou fornecimento de outros do-
cumentos, ao pesquisador, durante o trâmite do 
projeto de pesquisa ou de extensão;

V.Declarar impedimento, quando houver, nos 
casos de conflito de interesses;

VI.Preencher de forma completa o Formulário 
de Análise de Pesquisa, conforme anexo II.

Parágrafo único. O parecerista será destituído 
no caso de 03 (três) ausências em reuniões ordi-
nárias ao ano, consecutivas ou intercaladas sem 
justificativa prévia, cabendo ao Chefe do Departa-
mento onde estiver lotado indicar o substituto em 
até 30 dias, contados a partir do recebimento da 
notificação do Presidente.

Seção IV – Dos Deveres do Pesquisador
Art. 13. São deveres do pesquisador:
I.  Tomar ciência do conteúdo completo deste 

Regimento, inclusive de seus anexos;
II. Entregar o projeto contendo todos os itens, 

conforme o Anexo III;
III Entregar o Termo de Compromisso de Apre-

sentação dos Resultados junto ao projeto, confor-
me orientação do Anexo III e modelo do Anexo IV;

IV. Fornecer endereço eletrônico válido para co-
municação;

V. Acompanhar sua caixa de correio eletrônica 
para tomar ciência das manifestações da Comis-
são;

VI. Fornecer toda e qualquer documentação, a 
qualquer tempo, quando solicitado pela Comis-
são, para a análise do projeto de pesquisa subme-
tido;

VII. Atentar-se aos prazos determinados pela 
Comissão;

VIII. Fornecer devolutiva à Coordenadoria 
de Formação e Gerenciamento de Recursos Hu-
manos – Saúde (COFORM-SMS), com a entrega do 
produto final da pesquisa em formato PDF, pelo 
e-mail: coform-sms@santos.sp.gov.br.

Seção V – Do Funcionamento
Art. 14. A Comissão se reunirá mensalmente e 

extraordinariamente por solicitação do Presidente  
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da CAAPP .
Art. 15. O Calendário Anual com as datas das 

reuniões mensais para submissão e análise das 
pesquisas serão divulgadas previamente no Diário 
Oficial do Município.

Art. 16. As reuniões ocorrerão com quórum de 7 
integrantes.

Art. 17. Os servidores que integrarem a Comis-
são deverão ser dispensados de outras obrigações 
nas unidades em que prestam serviços nas datas 
e horários das reuniões da Comissão, conforme 
Calendário a ser publicado no Diário Oficial do 
Município.

Art. 18. Os projetos serão inseridos na pauta, 
desde que cumpram rigorosamente as orienta-
ções contidas no Anexo III.

Art.19. A unidade recebedora do projeto deverá 
enviar o formulário de análise de pesquisa (vide 
anexo V) devidamente preenchido à COFORM-S-
MS após o seu término.

Art. 20. Em seu caráter deliberativo, a Comissão 
emitirá os seguintes pareceres:

I – Aceito;
II – Pendente;
III – Recusado.
§ 1º Esses pareceres consistirão na análise de 

aspectos éticos e de viabilidade da pesquisa na 
rede desta Secretaria, considerando fatores que 
podem impactar negativamente na assistência 
prestada aos usuários dos serviços.

§ 2º A Comissão poderá fazer recomendações ao 
pesquisador, no intuito de contribuir com a quali-
ficação do projeto de pesquisa analisado.

§ 3º A emissão do parecer se dará em até 10 
(dez) dias úteis, contados a partir da data da reu-
nião, via e-mail fornecido pelo pesquisador.

Art. 21. O pesquisador que tiver seu projeto 
Aceito, receberá a Declaração de Aprovação por 
e-mail, junto ao parecer, emitidos pela COFORM-
-SMS.

Art. 22. O pesquisador que tiver seu projeto ava-
liado como Pendente receberá por e-mail, junto 
ao parecer, instruções contendo as alterações que 
serão necessárias para a reavaliação do projeto:

Parágrafo único. Enviadas as alterações em até 
10 dias corridos, o projeto será analisado na reu-
nião do mês seguinte. Passado esse período, a 
pesquisador terá o prazo de 30 dias corridos con-
tados a partir do envio do parecer para retornar o 
projeto com as alterações solicitadas, e caso não 
haja manifestação neste período o projeto será ar-
quivado.

Art. 23. O pesquisador que tiver seu projeto Re-
cusado receberá o parecer via e-mail e terá 30 dias 
para solicitar vistas ao processo e/ou solicitar re-
curso. Após este período, o processo será arqui-
vado.

Art. 24. O e-mail para  envio do projeto com as 
alterações é: coform-sms@santos.sp.gov.br

Disposições Gerais
Art. 25. A Comissão será responsável pelo con-

trole dos cenários de pesquisa, podendo solicitar 
ao pesquisador o adiamento do início da coleta 
de dados ou direcioná-lo a outra unidade, quando 
houver mais de uma mesma proposta sendo de-
senvolvida na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 26. Os projetos de extensão serão encami-
nhados pelo secretário desta comissão aos res-
pectivos departamentos da SMS para aprovação 
prévia, antes da discussão pela CAAPP.

Art. 27. Projetos de pesquisa de Saúde que en-
volvam coleta de dados em unidades da Secretaria 
Municipal de Educação de Santos (SEDUC) somen-
te poderão ser submetidos à apreciação desta Co-
missão após a aprovação da SEDUC e deverão se-
guir os protocolos e trâmites previstos para todas 
as pesquisas.

Art. 28. As pesquisas que realizarem intervenção 
aos participantes com a utilização de testes ava-
liativos (psicológicos, neurológicos, etc.), deverão 
constar o desfecho responsável no projeto, com 
previsão de articulação para encaminhamento do 
entrevistado à rede de atenção em saúde, de acor-
do com as possibilidades da rede SUS ou da insti-
tuição responsável pela pesquisa.

Art. 29. Irregularidades de natureza ética na 
condução da pesquisa, em qualquer fase, serão 
notificadas à Instituição responsável pelo encami-
nhamento da pesquisa.

Art. 30. Os casos omissos e as dúvidas surgidas 
na aplicação da presente Portaria serão dirimidos 
pela Comissão e pela Coordenação de Formação 
de Gerenciamento de Recursos Humanos (CO-
FORM-SMS).

Art. 31. As pesquisas que necessitarem apenas 
da utilização de bancos de dados secundários e 
disponíveis em sites oficiais públicos não precisa-
rão ser submetidas à CAAPP.

Art. 32. Os trabalhos acadêmicos não caracteri-
zados como pesquisa científica e/ou projeto de ex-
tensão, serão tratados diretamente pela COFOR-
M-SMS através do e-mail: coform-sms@santos.
sp.gov.br.

Art. 33. As pesquisas de caráter institucional, 
dada a sua ampla relevância de contribuição à 
saúde pública, serão avaliadas diretamente pelo 
Secretário Municipal de Saúde.

ANEXO II
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DE PESQUISA

(PARA PREENCHIMENTO DO PARECERISTA)

A(o) parecerista _________________________________
__________, em ____ / ____ / ____.

Para análise e manifestação referente ao proje-
to – P.A. nº _________________________.
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Este projeto será discutido na reunião de ______ / ______ /_______
Nível acadêmico: (   ) graduação  (   ) especialização  (   ) mestrado  (   ) doutorado  (   ) pós-doutorado (  ) 

outro - especificar: ______________________________________________________
Universo da pesquisa
Local (unidade ou outros):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Público-alvo e tamanho da amostra:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Carta de Apresentação: (   ) Sim      (   ) Não
Resumo: (   ) Sim      (   ) Não
Introdução: (   ) Sim      (   ) Não
Objetivos gerais: (   ) Sim     (   ) Não
Objetivos específicos: (   ) Sim     (   ) Não
Método da pesquisa: (   ) Quantitativa      (   ) Qualitativa     (   ) Mista      (   ) Outros
Cronograma (referente à coleta de dados): (   ) Adequado      (   ) Inadequado  (  ) Não entregou 
P.A. nº _______________________________
Planilha de custos com itens descritos e valores: (   ) Sim      (   ) Não          
Identificação do responsável pelos custos previstos: (   ) Sim      (   ) Não
Especificar: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contendo referência a risco mínimo:
(   ) Adequado      (   ) Inadequado   (  ) Não entregou 
Ajustes necessários:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Termo de Consentimento de Coleta de Dados: (   ) Adequado      (   ) Inadequado   (  ) Não entre-

gou 
Ajustes necessários:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrumentos de pesquisa: (   ) Coleta de dados  (   ) Entrevista   (   ) Estudo de caso     (   ) Questioná-

rio  (   ) Intervenção   (   ) Testes padronizados    (   ) Exames    (   )  Outros___________
Os modelos dos instrumentos de pesquisa foram apresentados? (   ) Sim      (   ) Não
Currículo Lattes dos envolvidos: (   ) Sim      (   ) Não
P.A. nº _______________________________

A realização da pesquisa compromete a assistência prestada na unidade? (   ) Sim      (   ) Não
Riscos adicionais para o paciente: (   ) Sim      (   ) Não

Parecer proposto (para discussão na reunião):
(   ) Aceito       (   ) Pendente       (   ) Recusado
Descreva as pendências:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Contribuições para o aperfeiçoamento do projeto:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Santos, ________ de ___________________________________ de 20_____.

Carimbo e assinatura do parecerista: _______________________________________

P.A. nº _______________________________
ANEXO III
Instruções para a Submissão de Projetos de Pesquisa

O pesquisador deverá protocolar solicitação de abertura de Processo Administrativo no Poupatempo, 
com requerimento simples, disponível no local, assinado pelo interessado ou responsável. Deve anexar 
os seguintes documentos:

1.Carta de Apresentação da Instituição, em papel timbrado, especificando título do projeto de pesquisa, 
nome completo do pesquisador, nome completo do orientador, telefone e e-mail de contato. Deve ser 
assinada pelo orientador, coordenador ou representante institucional.

2.Currículo Lattes de todos os pesquisadores e orientadores envolvidos no projeto - apenas a primeira 
página do documento.

3.Projeto de pesquisa contendo obrigatoriamente:
•Resumo com palavras-chaves conforme descritor DECS
•Introdução;
•Objetivo geral;
•Objetivos específicos;
•Método com descrição detalhada de amostra da coleta e da análise de dados, com critérios de inclu-

são e exclusão de sujeitos. Deve ser especificada a unidade a qual será cenário da pesquisa;
•Cronograma, contendo o período previsto de coleta de dados em campo, identificado por mês e ano;
•Planilha de custos, com especificação de itens e respectivos valores estimados, indicando o responsá-

vel pelos custos, com ou sem financiamento de terceiros;
•Bibliografia (padrão ABNT ou VANCOUVER);
•Modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, quando aplicável. A Comissão exige 

que em todo TCLE conste a menção de RISCO MÍNIMO, por se tratar de pesquisas com seres humanos, 
pautado na Resolução nº 466/2012-CNS;

•Modelo do Termo de Consentimento de Coleta de Dados – TCCD, quando aplicável;
•Modelo de todos os instrumentais de coleta de dados (questionário, roteiro de entrevista, testes, esca-

las, formulários, etc.). No caso de não existir roteiro previamente definido, as questões disparadoras ou 
norteadoras devem ser apresentadas;

•Termo de Compromisso de Apresentação de Resultados – assinado pelo orientador e pesquisador, 
em papel timbrado da Instituição à qual o projeto está vinculado (vide modelo publicado como Anexo IV 
nesta Portaria).

Na hipótese do Projeto de Pesquisa não conter os itens obrigatórios, a pesquisa não será analisada pela 
Comissão e o pesquisador será comunicado via e-mail.

A Comissão somente analisa os projetos de pesquisa que serão desenvolvidos em unidades pertencen-
tes a Secretaria Municipal de Saúde de Santos.

De posse da documentação completa, dirigir-se ao Poupatempo, situado à Rua João Pessoa, nº 246 – 
Centro – Santos/SP, para abertura de Processo Administrativo.

ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

(PARA PREENCHIMENTO DO PESQUISADOR)

Pelo presente, eu, (nome do pesquisador), junto a (nome do Orientador), orientador responsável, vin-
culados à (nome da Instituição de Ensino e/ou Pesquisa), declaramos o compromisso de providenciar de-
volutiva dos resultados a Secretaria Municipal de Saúde de Santos, referente à pesquisa intitulada “(título 
da pesquisa)”.

Ao término da pesquisa, uma cópia da monografia será entregue à COFORM-SMS, em formato PDF, 
no e-mail coform-sms@santos.sp.gov.br, sendo a Instituição proponente da pesquisa, acima qualificada, 
responsável pela entrega, em caso de omissão por parte do pesquisador e orientador.

Para a entrega dos resultados, fica estipulado o prazo de até 30 dias após o término do trabalho.

_____________________________
Nome completo do pesquisador / Assinatura
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______________________________
Nome completo do orientador / Assinatura

_______________________________
Nome completo do diretor da instituição proponente / Assinatura
ANEXO V
Formulário de Avaliação de Pesquisa
(para preenchimento da unidade de saúde – SMS)
Unidade _____________________________________________________________
Data:____ / ____ / ______
Título da Pesquisa _____________________________________________________

1 - O Pesquisador se apresentou à Unidade?
(    ) Sim                         (    ) Não
2 - O Pesquisador apresentou a pesquisa à Unidade?
(    ) Sim                         (    ) Não
3 - Qual foi o profissional que acompanhou a aplicação da pesquisa na Unidade?
_________________________________________________________________________________
4- Houve envolvimento dos profissionais da Unidade na aplicação da pesquisa?
(    ) Sim                          (    ) Não
5 - A coleta de dados utilizados está de acordo com o apresentado no projeto?
(    ) Sim                          (    ) Não
6 - Houve alguma intercorrência durante a pesquisa?
(    ) Sim                           (    ) Não
Qual? ___________________________________________________________________________
7 - O Pesquisador forneceu alguma devolutiva à Unidade?
(    ) Sim                           (    ) Não
8 - A Unidade considera a pesquisa de relevância para o Serviço?
(     ) Sim                          (    ) Não

Observações Gerais: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

___________________________________
Assinatura e carimbo
Chefe da Unidade de Saúde
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   Rua XV de Novembro, 195 - 5º andar - Centro Histórico – Santos/ SP - CEP: 11010-151 
                                                                  Tel.: (13) 3201-5526 

 
SECRETARIA DE SAÚDE 

GAB-SMS 
COFORM-SMS 

 

 

 

Atendendo ao disposto na Portaria 015/2018 GAB-SMS, divulgamos abaixo o Calendário Anual com 
as datas das reuniões mensais para submissão e análise das pesquisas, conforme estabelecido no 
Art. 15º do anexo I da referida Portaria. 

 

Calendário Anual de Reuniões da COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 
PESQUISAS E PROJETOS DE EXTENSÃO – CAAPP -SMS – 2019 (*)  

Prazo para abertura de  
Processo Administrativo no 

Poupatempo pelo 
pesquisador  

Data da reunião da  
Comissão de Pesquisa e 

Intervenção da SMS  

Prazo para emissão de 
parecer da Comissão de  

Pesquisa e Intervenção da 
SMS  

09/01/2019  28/01/2019  10 dias úteis 

06/02/2019  25/02/2019 10 dias úteis 

07/03/2019 25/03/2019 10 dias úteis 

10/04/2019  29/04/2019 10 dias úteis 

08/05/2019  27/05/2019  10 dias úteis 

05/06/2019  24/06/2019  10 dias úteis 

10/07/2019  29/07/2019  10 dias úteis 

07/08/2019  26/08/2019  10 dias úteis 

11/09/2019  30/09/2019  10 dias úteis 

09/10/2019  29/10/2019 10 dias úteis 

06/11/2019  25/11/2019  10 dias úteis 

27/11/2019 16/12/2019 10 dias úteis 

 
*Em complemento a publicação da Portaria nº 015/2018-SMS 
 

 

 
FÁBIO FERRAZ 

Secretário Municipal de Saúde 
 

Atendendo ao disposto na Portaria 015/2018 GAB-SMS, divulgamos abaixo o Calendário Anual com as 
datas das reuniões mensais para submissão e análise das pesquisas, conforme estabelecido no Art. 15º 
do anexo I da referida Portaria.

FÁBIO FERRAZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE 
VIGILÂNCIA E CONTROLE DE 
ZOONOSES

A Seção de Vigilância e Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Santos INTIMA – José Lima dos 
Santos, residente à Av. Afonso Pena 106, a cumprir a solicitação expedida  em 03.12.18, após prazo ven-
cido, através do Termo de Intimação nº 121719-B datado de 13.12.2018. 

Local: Seção de Vigilância e Controle de Zoonoses – SEVICOZ
Endereço: Av. Senador Pinheiro Machado nº 580 – 1º andar – Marapé
Horário: 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00       

MARCELO AUGUSTO ISIDORO DIAS 
CHEFE DA SEÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ZOONOSES / SEVICOZ - SMS


