
                                                 

                      
 

 

 

PORTARIA Nº338/2021 

 

 

A secretária municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, conforme a Lei Orgânica do 

Município de Goiatuba – Goiás e Leis, Decretos, 

Portarias, Notas Técnicas emitidas pelo Governo 

Federal, RESOLVE fixar Portaria nomeando os 

membros para compor à Comissao de Avaliação de 

Desempenho Funcional para o programa PREVINE 

BRASIL e dá outras providências. 

 

 

 

CONSIDERANDO o disposto  na Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 

2019, que institui o Programa Previne Brasil e estabelece novo modelo de financiamento de 

custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da 

alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as atividades dos servidores que 

fazem parte do Programa Pevine Brasil, a fim de verificar às condições de permanência no 

Programa; 

 

CONSIDERANDO, ainda que a avaliação de desempenho dos servidores é requisito 

para uma melhor avalaiçao para instituiçao dos beneficios do Programa; 

 

CONSIDERANDO por fim, o compromisso de assegurar que Programa Previne 

Brasil seja executando da melhor forma possível no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiatuba.  

 

N O M E I A: 

 

Artigo 1º- Fica nomeado à Comissão de Avaliação de Desempenho Funcional para o 

Programa Previne Brasil no Município de Goiatuba - GO, os seguintes menbros: 

 

I. Representante da Secretaria Municipal da Saúde: WANIELE SOUSA SILVA 

II. Representante dos Enfermeiro(a) da Estratégia de Saúde da Família – ESF: TCHAIA 

MIRANDA SILVA  

III. Representante dos Técnico(a)/Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da 

Família – ESF:IVANILDA ROSA ALVES 



                                                 

                      
 

IV. Representante dos Agente Comunitário de Saúde da Estratégia de Saúde da Família: 

ZIRLENE SANTANA ARAÚJO, NIVIA DE PAULA SANTOS, CLEIDEIR PAULA 

SILVA 

V. Representante Equipes de Saúde Bucal: MARYANA CRISTINA DE FREITAS 

RUA 

VI. Representante Equipes de Médicos: LUCIANO INACIO PEREIRA 

 

Artigo 2º- Fica conferida a Comissão de Avaliação de Desempenho as seguintes 

atribuições: 

 

I – Investigar, coordenar, acompanhar, analisar e avaliar os trabalhos desempenhados pelos 

servidores na vigência do Progrma Previne Brasil, para fins de efetivação ao Progrma; 

 

II – A Comissão de Avaliação de Desempenho deverá consultar o chefe imediato do servidor 

que fornecerá as informações necessárias sobre o desempenho do servidor no seu cargo 

durante todo o Program– As avaliações serão computadas através de notas de desempenho 

em boletins semestrais, onde a cada semestre dará vistas, informando o servidor e colhendo 

sua assinatura, bem como da Comissão de Avaliação de Desempenho e do chefe imediato; 

 

III – Dar conhecimento ao servidor caso seja reprovado através de notificação e cópia do 

relatório da Comissão e publicação no Diário Oficial do Município; 

 

IV – As Comissão  deverá encaminhar obrigatoriamente à Secretária Municipal de Saúde o 

Parecer Conclusivo, sobre avaliação de cada Servidor, para as  deliberações e providências 

necessárias. 

 

Artigo 3º - A presente Comissão tem seu prazo de vigência estabelecido por um 01 (ano). 

 

Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Artigo 5º – Revogam-se as disposições em contrário e em especial. 

 

 

Gabinete da Secretária de Saúde de Goiatuba, em 08 de outubro de 2021. 

  

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

 

Patrícia Lemes de Lima 

Secretária Municipal de Saúde 


