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PORTARIA 444/2022 - O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, 
no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 
111 e parágrafos da Constituição do Estado de Goiás, nos artigos 5º 
e 6º da Lei  Estadual nº 17.797/2012, no artigo 8º do Decreto Estadual 
nº 7.824/2013 e na Portaria nº 526/2019-GAB/SES-GO, que trata 
sobre a instrução processual das transferências de recursos na Art. 
1º - PRORROGAR a Portaria 1378/2020 que homologou o Plano de 
Trabalho apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde de Guapó, 
cujo objeto é a reforma de unidade de saúde, constante no processo 
nº 202000010004584.   Parágrafo Único - Cabe à Superintendência 
de Gestão Integrada - SGI, a realização dos atos necessários 
para o cumprimento desta Portaria, inclusive no que tange à sua 
publicação. Art. 2º- Para a Prestação de Contas o Município deverá 
observar a Seção II, do Capítulo IX, da Lei estadual nº  17.982/2012, 
bem como o artigo 18 da Portaria nº 526/2019 - SES/GO. § 1º - A 
prestação de contas, relativa aos repasses por meio de Portaria, 
na modalidade Fundo a Fundo, é obrigatória, conforme disposto 
em legislação específica e suas alterações. § 2º - A prestação 
de contas final, referente ao total recebido de uma só vez, é  
aquela apresentada depois da consecução do objeto ou objetivos 
pactuados, até 60 (sessenta) dias após sua execução. Art. 3º- A 
vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. Art.4º  - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CUMPRA-SE 
e PUBLIQUE-SE. Gabinete do SECRETÁRIO da SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE, aos 08 dias do mês de março de 2022.
ISMAEL ALEXANDRINO Secretário de Estado da Saúde de Goiás.
<#ABC#288813#18#339964/>

Protocolo 288813
<#ABC#288871#18#340026>

PORTARIA Nº 399, de 08 de março de 2022 O SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o disposto nos Art. 5º e 6º da Lei Estadual nº 
17.797/2012 e Art. 8º do Decreto Estadual nº 7.824/2013 e Portaria 
526/2019 - GAB/SES - GO, que trata sobre a instrução processual 
das transferências de recursos na modalidade fundo a fundo. 
RESOLVE: Art. 1º. REVOGAR a Portaria 281/2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23,747, de 25/02/2022 e a 
Portaria 296/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 
23,750, de 04/03/2022. Art. 2º. APROVAR E HOMOLOGAR o Plano 
de Trabalho da Secretaria de Saúde do Município de GOIÂNIA, 
visando Fortalecimento do Plano de Ações com objetivo de custear 
os serviços de saúde em diárias de leitos de unidade de UTI no  no 
Hospital Gastro Salustiano , CNES 2339110. Art. 3º. DETERMINAR 
a transferência de recurso, na modalidade fundo a fundo, do Fundo 
Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de GOIÂNIA, 
no valor mensal no mês de fevereiro de R$ 326.020,64 (trezentos 
e vinte e seis mil vinte reais e sessenta e quatro centavos)  e 
nos messes de março de 2022 a janeiro de 2023 o valor mensal 
de R$ 272.900,00 (duzentos e setenta e dois mil e novecentos 
reais),  totalizando a importância de R$ 3.327.920,64 (três milhões, 
trezentos e vinte e sete mil novecentos e vinte reais e sessenta e 
quatro centavos), conforme Anexo Único desta portaria. §1º. Cabe à 
Superintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização dos atos 
necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive no que 
tange à sua publicação. Art. 4º. A vigência do presente instrumento 
será de 12 (dose) meses, iniciado a partir fevereiro de 2022 a janeiro 
de 2023. Art. 5º. A prestação de contas final visa certificar a boa 
e regular aplicação dos recursos transferidos e será composta 
pelos seguintes documentos e informações apresentados pelo 
convenente: I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas; 
II - Relatório de Cumprimento do Objeto; III - Cópia da Portaria de 
destinação dos recursos e sua publicação; IV - Relatório de execução 
Físico - Financeira; V - Relatório de Cumprimento de Metas; VI - 
Notas Fiscais/Faturas. §1º. A Prestação de Contas, parcial ou 
final, relativa aos repasses por meio de Portaria, é obrigatória, 
conforme disposto em legislação específica e suas alterações. §2º. 
A Prestação de Contas Final, referentes ao total recebido de uma 
só vez, é aquela apresentada depois da consecução do objeto ou 
objetivos pactuados, até 60 (sessenta) dias após sua execução. §3º. 
A prestação de contas será analisada pela Gerência de Compras 
Governamentais - GCG, que terá prazo de 60 (sessenta) dias 
para apreciar, contados da data de seu recebimento, prorrogável 
por igual período mediante justificativa da autoridade competente. 

§4º. Após a análise da prestação de contas parcial ou final, deverá 
encaminhar para o gabinete do secretário para ratificação da decisão 
do parecer. §5º. Após a análise da prestação de contas parcial ou 
final, deverá encaminhar ao convenente e ao Controle Interno do 
Estado - CGE, a manifestação formal sobre a sua aprovação ou 
não. ANEXO ÚNICO

ORD MENSAL VALOR R$
01 FEVEREIRO/2022 R$ 326.020,64 
02 MARÇO/2022 R$ 272.900,00 
03 ABRIL/2022 R$ 272.900,00 
04 MAIO/2022 R$ 272.900,00 
05 JUNHO/2022 R$ 272.900,00 
06 JULHO/2022 R$ 272.900,00 
07 AGOSTO/2022 R$ 272.900,00 
08 SETEMBRO/2022 R$ 272.900,00 
09 OUTUBRO/2022 R$ 272.900,00 
10 NOVEMBRO/2022 R$ 272.900,00 
11 DEZEMBRO/2022 R$ 272.900,00 
12 JANEIRO/2023 R$ 272.900,00 
 TOTAL R$ 3.327.920,64

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, Gabinete do Secretário 
(a) 08 de março de 2022. DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE ISMAEL 
ALEXANDRINO JÚNIOR
<#ABC#288871#18#340026/>

Protocolo 288871
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PORTARIA N° 648, DE 10 DE MARÇO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, resolve:

Art. 1º  ALTERAR a composição dos membros da Comissão 
de Processo Administrativo de Responsabilização - CPAR, 
anteriormente designados pela Portaria nº 1916/2021-SES, para 
que passe a ser composta nos termos abaixo:

PRESIDENTE: RENATA FERNANDA ALVES DE FREITAS 
MOTA, CPF: 615.704.941-34, servidora efetiva, bacharel em Direito;

VICE-PRESIDENTE: LAURYEN KELLY SOUZA ALVES 
MELGAÇO, CPF: 024.665.901-74, servidora efetiva, bacharel em 
Direito;

MEMBRO: THAYS NORBERTO RIBEIRO, CPF: 
008.697.361-40, servidora efetiva, bacharel em Direito.

Art. 2º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições constantes na Portaria nº 
1916/2021.

ISMAEL ALEXANDRINO
<#ABC#288875#18#340031/>

Protocolo 288875
<#ABC#288915#18#340075>

PORTARIA Nº 389, de 09 de março de 2022
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no artigo 111 e 
parágrafos da Constituição do Estado de Goiás, nos artigos 5º e 6º 
da Lei estadual nº 17.797/2012, no artigo 8º do Decreto Estadual 
nº 7.824/2013 e na Portaria nº 526/2019-GAB/SES-GO, que trata 
sobre a instrução processual das transferências de recursos na 
modalidade Fundo a Fundo. RESOLVE: Art. 1º - HOMOLOGAR o 
Plano de Trabalho apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde 
de BRAZABRANTES - GO, cujo objeto é Investimento, constante 
no processo nº 202100010008981. Art. 2º - DETERMINAR a 
transferência do recurso na modalidade Fundo a Fundo, no valor 
total de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). Parágrafo Único - Cabe 
à Superintendência de Gestão Integrada - SGI, a realização dos 
atos necessários para o cumprimento desta Portaria, inclusive no 
que tange à sua publicação. Art. 3º - Para a Prestação de Contas o 
Município deverá observar a Seção II, do Capítulo IX, da Lei estadual 
nº 17.928/2012, bem como o artigo 18 da Portaria nº 526/2019 - SES/
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