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SUPERINTENDÊNCIA
ALTERAÇÕES
PORTARIA, N°. 141, 08 de agosto de 2018.
O Superintendente dos Hospitais Universitários da UFC/EBSERH-CE, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias instituídas pela Portaria nº 264, de 09 de maio de 2014,
publicada no Boletim de Serviço da EBSERH-Sede, nº 39, de 12/05/14, considerando a
delegação de competência de que trata a Portaria nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro
de 2012, e
R E S O L V E:
Art.1º- ALTERAR a composição da Comissão de Elaboração do Plano de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, do Hospital Universitário Walter
Cantídio, ficando revogadas as portarias anteriores, a qual passará a ter a seguinte
composição:


Vinicius Ramon Santos Serafim
Cargo: Assistente Administrativo
SIAPE: 2241951



Hérica Queiroz Oliveira
Cargo: Analista Administrativo
SIAPE: 2224340



Jonata Guimarães de Sousa
Cargo: Assistente Administrativo
SIAPE: 2224345



Rubem Silva Oliveira
Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho
SIAPE: 2254170



Mona Lisa Menezes Bruno
Cargo: Chefe da Unidade de Gestão de Riscos Assistenciais
SIAPE: 1455984



Andreína Fontenele Teixeira
Cargo: Farmacêutica
SIAPE: 2173923



Paulo José Silva da Costa
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Cargo: Assistente Administrativo
SIAPE: 2238658


José Martins de Alcântara Neto
Cargo: Farmacêutico
SIAPE: 1839170



Natália Costa Bezerra Freire
Cargo: Enfermeira em Hematologia e Hemoterapia
SIAPE: 1839135



Denise Maria dos Santos Teodoro
Cargo: Chefe da Unidade de Hotelaria Hospitalar HUWC
SIAPE: 2203996



Nirlanda de Oliveira Viana
Cargo: Chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar
SIAPE: 2254173



Ila Fernanda Nunes Lima
Cargo: Farmacêutica
SIAPE: 2174102



Fábio Francisco Evangelista
Cargo: Chefe da Unidade de Engenharia Clínica do HUWC
SIAPE: 2780441



Clarisse Gracielle Santos de Oliveira
Cargo: Enfermeira
SIAPE: 2173968



Anaíza Diógenes Soares
Cargo: Chefe da Unidade Ambulatorial do Serviço de Enfermagem
SIAPE: 1421897



Grasiela Maria Alves Sampaio
Cargo: Enfermeira
SIAPE: 2166666



Sayonara Sousa Lima
Cargo: Enfermeira
SIAPE: 2419586



Helcio Fonteles Tavares da Silveira
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Cargo: Chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem
SIAPE: 2166669


Alice de Brito Costa Maia
Cargo: Nutricionista
SIAPE: 2215104



Suzanna Araújo Tavares Barbosa
Cargo: Médica Hematologista
SIAPE: 2412559



Rita Paiva Pereira Honório
Cargo: Chefe da Divisão de Enfermagem
SIAPE: 1166335



Maria Airtes Vieira Vitoriano
Cargo: Chefe da Divisão de Gestão do Cuidado
SIAPE: 1165456



Michelle Pinheiro Rodrigues
Cargo: Médica CCIH
SIAPE: 1560431

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência
Publique-se
Superintendência dos Hospitais Universitários da Universidade Federal do Ceará, em
Fortaleza – CE, 08 de agosto de 2018.
JOSÉ LUCIANO BEZERRA MOREIRA
PORTARIA, N°. 143, 13 de agosto de 2018.
O Superintendente dos Hospitais Universitários da UFC/EBSERH-CE, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias instituídas pela Portaria nº 264, de 09 de maio de 2014,
publicada no Boletim de Serviço da EBSERH-Sede, nº 39, de 12/05/14, considerando a
delegação de competência de que trata a Portaria nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro
de 2012, e
R E S O L V E:

6

Art.1º- ALTERAR a composição do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação
e Comunicação - CETIC do Complexo Hospitalar da UFC, ficando revogadas as portarias
anteriores, o qual passará a ter a seguinte composição:
Membro: José Luciano Bezerra Moreira
Suplente: Josenilia Marilia Alves Gomes
Membro: Josenilia Marilia Alves Gomes
Suplente: Maria Airtes Vieira Vitoriano
Membro: Carlos Augusto Alencar Júnior
Suplente: Zenilda Vieira Bruno
Membro: Pedro Theóphilo Ramos Neto
Suplente: Fernanda Chrystine Do Rego Barros De Almeida Silva
Membro: Renan Magalhães M. Júnior
Suplente: Luís Carlos Alexandre Silva
Membro: Cleisson Silva dos Santos
Suplente: Adriana Sales Silva de Oliveira
Membro: Adriana Sales Silva de Oliveira
Suplente: Cleisson Silva dos Santos
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência.
Publique-se.
Superintendência dos Hospitais Universitários da Universidade Federal do Ceará, em
Fortaleza – CE, 13 de agosto de 2018.
JOSÉ LUCIANO BEZERRA MOREIRA
DESIGNAÇÕES
PORTARIA, N°. 140, 07 de agosto de 2018.
O Superintendente dos Hospitais Universitários da UFC/EBSERH-CE, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias instituídas pela Portaria nº 264, de 09 de maio de 2014,
publicada no Boletim de Serviço da EBSERH-Sede, nº 39, de 12/05/14, considerando a
delegação de competência de que trata a Portaria nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro
de 2012, e
R E S O L V E:
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Art. 1º Designar os Fiscais, Gestores e Substitutos do Contrato nº47/2017 da empresa
JORDÃO IMOBILIÁRIA LTDA-ME, Dispensa de licitação nº 53/2017 que tem como a
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM ÁREA DE 300M², LOCALIZADA NA RUA SAMUEL
UCHÔA, 1384, DAMAS, PARA INSTALAÇÕES AO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA,
para

atender

às

necessidades

dos

Hospitais

Universitários

da

UFC

–

(HUWC/MEAC/UFC/EBSERH:
I.

Gestor do Contrato:
Nome

Titular
Substituto
II.

CPF

Dra. Maria Airtes Vieira Vitoriano
Chefe da Divisão de Gestão de Cuidados

119.716.063-91

Fernanda Nogueira Holanda Ferreira Braga

500.355.763-91

Fiscal Técnico do Contrato:
Nome
Titular

Substituto

CPF

Selane Raquel Torga

067.536.376-48

Dr. Jailton Vieira Silva

411.028.433-34

Art. 2º Compete ao Gestor observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
I.

Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão,
inclusive o Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças
integrantes do processo administrativo;

II.

Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis às
contratações administrativas, em especial a Lei nº 8.666/1993, Instrução Normativa
SG/MPDG nº 05/2017 e alterações posteriores;

III.

Coordenar e comandar o processo da execução contratual;

IV.

Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento da
contratação;

V.

Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material
contratado;

VI.

Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando, juntamente com o fiscal técnico ou na ausência deste, os
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documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando fatos que impeçam o
cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;
VII.

Ratificar toda e qualquer alteração na execução da contratação, proposta pelo fiscal
técnico, para a autorização da diretoria demandante.

Art. 3º Compete ao Fiscal Técnico do Contrato, auxiliar o Gestor ora designado, observando
se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas, além de:
I.

Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão,
inclusive o Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças
integrantes do processo administrativo;

II.

Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à
contratação, em especial a Lei nº 8.666/1993, Instrução Normativa SG/MPDG nº
05/2017 e alterações posteriores.

III.

Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas
as condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas Cláusulas Contratuais;

IV.

Comunicar à autoridade competente com a antecedência necessária, eventuais falhas,
atrasos, ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto da
contratação, dos prazos estabelecidos, ou que acarretem a necessidade de prorrogação
de prazos ou de vigência contratual, propondo a aplicação de penalidades ou outras
sanções, quando for o caso;

V.

Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto
a informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por
parte da Contratada;

VI.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução da contratação, na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo
de Referência;

VII.

Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando os documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando
fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;

VIII.

Encaminhar à área competente, após analisado e atestado, emitindo parecer
conclusivo, os documentos necessários à comprovação da aquisição e/ou execução
dos serviços, rigorosamente, na forma exigida em Cláusula Contratual;

IX.

Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou serviço prestado fora das
especificações, bem como qualquer documento ou Nota Fiscal apresentados em
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desacordo com as condições estabelecidas no Edital, Projeto Básico/Termo de
Referência;
X.

Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do Contrato, para a
autorização da autoridade demandante, após a ratificação do gestor da contratação.

Art. 4º Compete ao Fiscal Administrativo do Contrato:
I.

Acompanhar a formalização dos atos administrativos da contratação, supervisionando
sua execução orçamentária;

II.

Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio
da fatura para pagamento;

III.

Verificar se a documentação de cobrança apresentada, e o devido atesto, encontra-se
na forma estabelecida na contratação;

IV.

Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;

V.

Prestar orientações técnicas à unidade demandante e à Contratada, relativas à
observância das condições pactuadas, no que diz respeito aos prazos de execução,
faturamento e pagamento e outros esclarecimentos que venham a ser solicitados;

VI.

Recusar, com a devida justificativa qualquer documento ou nota fiscal encaminhados
pelo fiscal da contratação que se encontre em desacordo com as condições
estabelecidas na contratação.

VII.

Realizar toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual;

Art. 5º O presente ato revoga eventuais designações anteriores.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados pelos membros designados no Artigo 1º desta,
a contar da indicação da equipe pela área demandante.
Art. 7º As atribuições de Fiscal Administrativo constantes do art. 40, inciso III, da Instrução
Normativa SG/MPDG nº 05/2017, referentes ao acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, até que haja
regulamentação interna na Ebserh, deverão ser realizadas pelo próprio Fiscal Técnico do
Contrato.
Art. 8º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência
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Publique-se.
Superintendência dos Hospitais Universitários da Universidade Federal do Ceará, em
Fortaleza-CE, 07 de agosto de 2018.
JOSÉ LUCIANO BEZERRA MOREIRA
PORTARIA, N°. 142, 09 de agosto de 2018.
O Superintendente dos Hospitais Universitários da UFC/EBSERH-CE, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias instituídas pela Portaria nº 264, de 09 de maio de 2014,
publicada no Boletim de Serviço da EBSERH-Sede, nº 39, de 12/05/14, considerando a
delegação de competência de que trata a Portaria nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro
de 2012, e
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os Fiscais, Gestores e Substitutos do Convênio nº03/2018 CELEBRADO
ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA, ATRAVÉS DA SUA
MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND E O HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO-HNSC o objeto do presente convênio constitui
estabelecer bases para a mútua cooperação entre os convenentes, para fortalecimento do
Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno e seu Banco de Leite Humano da Maternidade
Escola Assis Chateaubriand (MEAC) da UFC, e implantar o programa de apoio, promoção e
proteção ao aleitamento materno do Hospital Nossa Senhora da Conceição-HNSC.
I.

Gestor do Contrato:
Nome

CPF

Titular

Janaina Landim de Sousa

892.809.113-68

Substituto

Marielle Ribeiro Feitosa

969.948.513-20

II.

Fiscal Técnico do Contrato:
Nome

Titular
Substituto

CPF

Fernanda Cavalcante Fontenele

492.645.403-34

Marielle Ribeiro Feitosa

969.948.513-20
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Art. 2º Compete ao Gestor observar se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações
pactuadas, além de:
I.

I.Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão,
inclusive o Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças
integrantes do processo administrativo;

II.

Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis às
contratações administrativas, em especial a Lei nº 8.666/1993, Instrução Normativa
SG/MPDG nº 05/2017 e alterações posteriores;

III.

Coordenar e comandar o processo da execução contratual;

IV.

Acompanhar o processo de fiscalização com vistas ao perfeito cumprimento da
contratação;

V.

Verificar a conformidade da prestação dos serviços ou fornecimento do material
contratado;

VI.

Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando, juntamente com o fiscal técnico ou na ausência deste, os
documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando fatos que impeçam o
cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;

VII.

Ratificar toda e qualquer alteração na execução da contratação, proposta pelo fiscal
técnico, para a autorização da diretoria demandante.

Art. 3º Compete ao Fiscal Técnico do Contrato, auxiliar o Gestor ora designado, observando
se a Contratada cumpre em sua totalidade as obrigações pactuadas, além de:
I.

Conhecer, em sua plenitude, o teor dos instrumentos contratuais sob a sua gestão,
inclusive o Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos, e demais peças
integrantes do processo administrativo;

II.

Conhecer e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis à
contratação, em especial a Lei nº 8.666/1993, Instrução Normativa SG/MPDG nº
05/2017 e alterações posteriores.

III.

Fiscalizar e monitorar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente todas
as condições (objeto, prazos, vigência) estabelecidas nas Cláusulas Contratuais;

IV.

Comunicar à autoridade competente com a antecedência necessária, eventuais falhas,
atrasos, ou fatos relevantes que possam inviabilizar o cumprimento do objeto da
contratação, dos prazos estabelecidos, ou que acarretem a necessidade de prorrogação
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de prazos ou de vigência contratual, propondo a aplicação de penalidades ou outras
sanções, quando for o caso;
V.

Diligenciar às unidades beneficiárias, quando necessário, visando certificação quanto
a informações ou procedimentos que possam inviabilizar ou dificultar a execução, por
parte da Contratada;

VI.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de arquivos, materiais e informações julgadas
pertinentes à execução da contratação, na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo
de Referência;

VII.

Certificar quanto à fiel comprovação das despesas e prestação dos serviços
contratados, atestando os documentos comprobatórios, e/ou registrando e justificando
fatos que impeçam o cumprimento do objeto e dos prazos estabelecidos;

VIII.

Encaminhar à área competente, após analisado e atestado, emitindo parecer
conclusivo, os documentos necessários à comprovação da aquisição e/ou execução
dos serviços, rigorosamente, na forma exigida em Cláusula Contratual;

IX.

Recusar, com a devida justificativa, qualquer material ou serviço prestado fora das
especificações, bem como qualquer documento ou Nota Fiscal apresentados em
desacordo com as condições estabelecidas no Edital, Projeto Básico/Termo de
Referência;

X.

Registrar e propor toda e qualquer alteração na execução do Contrato, para a
autorização da autoridade demandante, após a ratificação do gestor da contratação.

Art. 4º Compete ao Fiscal Administrativo do Contrato:
I.

Acompanhar a formalização dos atos administrativos da contratação, supervisionando
sua execução orçamentária;

II.

Emitir as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, antes do envio
da fatura para pagamento;

III.

Verificar se a documentação de cobrança apresentada, e o devido atesto, encontra-se
na forma estabelecida na contratação;

IV.

Efetuar a instrução processual para fins de pagamento, na forma convencionada no
instrumento contratual;

V.

Prestar orientações técnicas à unidade demandante e à Contratada, relativas à
observância das condições pactuadas, no que diz respeito aos prazos de execução,
faturamento e pagamento e outros esclarecimentos que venham a ser solicitados;
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VI.

Recusar, com a devida justificativa qualquer documento ou nota fiscal encaminhados
pelo fiscal da contratação que se encontre em desacordo com as condições
estabelecidas na contratação.

VII.

Realizar toda e qualquer ação pertinente à alteração contratual;

Art. 5º O presente ato revoga eventuais designações anteriores.
Art. 6º Ficam convalidados os atos praticados pelos membros designados no Artigo 1º desta,
a contar da indicação da equipe pela área demandante.
Art. 7º As atribuições de Fiscal Administrativo constantes do art. 40, inciso III, da Instrução
Normativa SG/MPDG nº 05/2017, referentes ao acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos serviços nos contratos com regime de dedicação exclusiva
de mão de obra quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, até que haja
regulamentação interna na Ebserh, deverão ser realizadas pelo próprio Fiscal Técnico do
Contrato.
Art. 8º Esta designação entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência
Publique-se.
Superintendência dos Hospitais Universitários da Universidade Federal do Ceará, em
Fortaleza-CE, 09 de agosto de 2018.
JOSÉ LUCIANO BEZERRA MOREIRA
SUBSTITUIÇÕES
PORTARIA, N°. 144, 13 de agosto de 2018.
O Superintendente dos Hospitais Universitários da UFC/EBSERH-CE, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias instituídas pela Portaria nº 264, de 09 de maio de 2014,
publicada no Boletim de Serviço da EBSERH-Sede, nº 39, de 12/05/14, considerando a
delegação de competência de que trata a Portaria nº 125/2012-EBSERH, de 11 de dezembro
de 2012.
R E S O L V E:
Art.1º Designar HÉRICA QUEIROZ OLIVEIRA, SIAPE 2224340, para substituir RAFAEL
CARNEIRO DA COSTA, SIAPE 1885499, na Chefia do Setor de Planejamento do
Complexo Hospitalar da UFC/EBSERH, nas suas ausências e impedimentos.
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Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Dê-se ciência
Publique-se.
Superintendência dos Hospitais Universitários da Universidade Federal do Ceará, em
Fortaleza-CE, 13 de agosto de 2018.
JOSÉ LUCIANO BEZERRA MOREIRA
REGIMENTO INTERNO DO SGSIC - SUBCOMITÊ GESTOR DE SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS HU’S DA UFC/EBSERH

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA FINALIDADE
Art. 1° O Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação (SGSIC) dos
Hospitais Universitários da Universidade Federal do Ceará (HUs da UFC), sob gestão da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), de caráter consultivo, deliberativo e
permanente, instituído através da Portaria nº 201, de 22 de novembro de 2017, tem por
objetivo o estabelecimento de políticas e diretrizes para integração e promoção do
alinhamento entre as áreas de negócio, em consonância com a Gestão de Segurança da
Informação e Comunicações dos HUs da UFC/Ebserh e em conformidade com a PoSIC –
Política de Segurança da Informação e Comunicação da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares. O SGSIC tem o seu funcionamento regulado por este Regimento Interno.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E COORDENAÇÃO
Art. 2° Os membros do Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações dos
HUs serão indicados pelas seguintes áreas, sendo um 1 (um) titular e 1(um) suplente:
I. Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação dos HUs da UFC/EBSERH;
II. Unidade de Gestão da Informação do SGPTI dos HUs da UFC/EBSERH;
III. Superintendência dos HUs da UFC/EBSERH:
Setor Jurídico dos HUs da UFC/EBSERH;
Ouvidoria do HUWC da UFC/EBSERH;
Ouvidoria da MEAC da UFC/EBSERH;
Unidade de Comunicação Social do HUWC da UFC/EBSERH;
Unidade de Comunicação Social do MEAC da UFC/EBSERH;
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Setor de Planejamento dos HUs da UFC/EBSERH;
IV. Gerencia de Atenção à Saúde do HUWC da UFC/EBSERH;
V. Gerencia de Atenção à Saúde da MEAC da UFC/EBSERH;
VI. Gerencia Administrativo dos HUs da UFC/EBSERH:
Divisão de Gestão de Pessoas dos HUs da UFC/EBSERH;
VII. Gerencia de Ensino e Pesquisa dos HUs da UFC/EBSERH;
§ 1° Os membros titulares do SGSIC, em seus afastamentos e impedimentos legais, serão
representados por seus respectivos suplentes formalmente designados.
§ 2° A vigência da titularidade de cada uma das Gerências bem como do SGPTI está
vinculada à nomeação de cada titular, sendo a substituição automática quando da nomeação
de novos titulares pela Superintendência dos HUs da UFC/Ebserh.
Parágrafo único. Os indicados deverão estar investidos em função ou cargo comissionado.
§ 3° O Coordenador do SGSIC será o Gestor de Segurança da Informação e Comunicações
dos HUs da UFC/Ebserh.
Parágrafo único. Chefe do Setor de Gestão e Tecnologia da Informação dos HUs-UFCEBSERH coordenará o SGSIC.
§ 4° O Chefe da Unidade de Gestão da Informação será o vice coordenador do SGSIC.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
Art. 3° Compete ao SGSIC:
I. Assessorar os HUs no processo de implementação das ações de segurança da
informação e comunicações;
II. Constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções específicas sobre
segurança da informação e comunicações;
III. Propor normas e procedimentos internos relativos à segurança da informação e
comunicações, em conformidade com as legislações existentes sobre o tema;
IV. Elaborar a Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) dos HUs da
UFC/Ebserh, bem como propor alterações;
V. Definir diretrizes e estratégias para aplicação da PoSIC dos HUs da UFC/Ebserh nos
HUs;
VI. Propor, à Superintendência dos HUs da UFC/Ebserh, penalidades em caso de violação
da Política de Segurança da Informação e Comunicações, ou de quebra de segurança.
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Art. 4° São atribuições do Coordenador do SGSIC, ouvidos os demais membros do Comitê:
I. Coordenar o Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicações e a equipe
de tratamento e resposta a incidentes em redes computacionais;
II. Coordenar as ações de segurança da informação e comunicações;
III. Coordenar ações de promoção e a disseminação da cultura de segurança da informação e
comunicações;
IV. Acompanhar as investigações e as avaliações dos danos decorrentes de quebras de
segurança e submeter à Superintendência dos HUs os resultados consolidados de tais
investigações e avaliações;
V. Propor recursos necessários às ações de segurança da informação e comunicações;
VI. Realizar e acompanhar os estudos de novas tecnologias referentes à segurança da
informação e comunicações, realizado pelo Subcomitê de Segurança da Informação e
Comunicações;
VII. Coordenar e propor normas e procedimentos relacionados à Segurança da Informação e
Comunicações;
VIII. Gerenciar a aplicação de normas e políticas de proteção aos ativos e sistemas, de acordo
com a legislação vigente;
IX. Desenvolver a Análise de Risco e Mapeamento de Vulnerabilidades;
X. Conduzir a elaboração o Plano de Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres;
XI. Atuar junto aos usuários finais para resolução de problemas que coloquem em risco a
Segurança da Informação e Comunicação dos HUs;
XII. Cuidar para que sejam observadas e aplicadas nos HUs, integralmente, a Política de
Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) e os normativos vigentes;
XIII. Apresentar as decisões tomadas em ad referendum ao SGSIC;
XIV. Decidir questões de ordem.
Art. 5° São atribuições do Vice Coordenador do SGSIC:
I. Substituir o Coordenador quando necessário ou solicitado;
II. Elaborar relatório de atividades do SGSIC, a ser encaminhado ao Superintendente dos
HUs da UFC/Ebserh, com periodicidade trimestral;
III. Supervisionar tecnicamente os grupos de trabalho constituídos;
IV. Supervisionar tecnicamente a elaboração de estudos, diagnósticos e outros documentos;
V. Elaborar outros documentos e informações que vierem a ser demandados pelo SGSIC;
VI. Secretariar o SGSIC
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Art. 6° São atribuições da Superintendência dos HUs da UFC/Ebserh, no âmbito do SGSIC:
I. Aplicar as ações corretivas e disciplinares cabíveis nos casos de quebra de segurança;
II. Instituir e implementar equipe de tratamento e resposta a incidentes em redes
computacionais;
III. Propor programa orçamentário específico para as ações de segurança da informação e
comunicações;
IV. Remeter os resultados consolidados dos trabalhos de auditoria de Gestão de Segurança
da Informação e Comunicações, quando solicitados;
V. Instituir a organização do Subcomitê Gestor de Segurança da Informação e
Comunicações no âmbito dos HUs da UFC/Ebserh.
Art. 7° São atribuições dos demais membros do SGSIC:
I. Zelar pelo sigilo dos assuntos tratados nas reuniões;
II. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do SGSIC, apresentar estudos,
projetos e proposições relativas à competência do Subcomitê;
III. Propor alterações no Regimento Interno, quando necessário;
IV. Propor prioridades para determinados assuntos, quando necessário;
V. Analisar, debater e votar as matérias em deliberações;
VI. Cumprir e fazer cumprir as decisões do SGSIC.
§ 1° Aos representantes suplentes, cabe substituir os seus titulares em suas ausências e
impedimentos, com os mesmos poderes para tomada de decisões.
CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 8° O SGSIC reúne-se ordinariamente, a cada 2 meses, conforme calendário por ele
definido e, extraordinariamente, mediante convocação do seu Coordenador ou do Vice
Coordenador, quando o estiver substituindo.
§ 1° A convocação da reunião será feita, preferencialmente, mediante correspondência
eletrônica.
Art. 9° O SGSIC deliberará quando da reunião participarem, pelo menos, um terço dos seus
integrantes.
§ 1° Havendo empate nas votações do SGSIC, o Coordenador poderá decidir por meio de
voto de qualidade.
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§ 2° O Coordenador do SGSIC poderá deliberar ad referendum, em vista de circunstâncias
de urgência, compartilhando a decisão com a Superintendência e ficando o tema
obrigatoriamente inscrito na pauta da próxima reunião a ser realizada.
§ 3° As tratativas do SGSIC serão expedidas na forma de recomendações a serem
submetidas à apreciação do Superintendente dos HUs da UFC/Ebserh, quando necessário.
Art. 10° Poderão fazer parte das reuniões, convidados técnicos, colaboradores ou
representantes de outros setores dos HUs da UFC/Ebserh que possam subsidiar
esclarecimentos dos assuntos constantes da pauta para o bom desenvolvimento das atividades
do Subcomitê.
Parágrafo único. Convidados técnicos, colaboradores ou representantes de outros setores,
não terão direito a voto.
Art. 11° Ao final de cada reunião deverá ser registrada ata ou súmula acerca dos assuntos
tratados, conclusões e encaminhamentos do SGSIC.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12° As funções desempenhadas no âmbito do SGSIC dos HUs da UFC/Ebserh são
consideradas de relevância pública e, por essa razão, não serão remuneradas.
Art. 13° Os atos do SGSIC serão publicados na Intranet e no Boletim de Serviços dos HUs da
UFC/Ebserh.
Art. 14° Os casos omissos serão dirimidos pelo SGSIC.
Art. 15° Este Regimento somente poderá ser alterado por decisão de metade mais um dos
membros do SGSIC, em reunião especialmente convocada para tal, e entrará em vigor após
homologação pelo Colegiado Executivo dos HUs da UFC/Ebserh.
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MEAC
ALTERAÇÕES
Portaria nº 012, 9 de agosto de 2018
A Gerência de Atenção à Saúde da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, no uso de suas
atribuições legais, estatutárias e regimentais, considerando a necessidade de atualizar a
Comissão de Revisão de Prontuários e Documentação Médica e Estatística da
Maternidade-Escola Assis Chateaubriand,
RESOLVE:
Art. 1º Incluir na referida comissão a enfermeira Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira.
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Art. 2º Designar para compor a referida comissão os membros:
Nome
Alessandra Cavaignac Machado
Ana Cecília Lopes Barbosa
Andreia Paula de Oliveira Aguiar
Clarisse Uchoa de Albuquerque
Clécia Reijane Lucas de Oliveira Boecker
Cristiane Ribeiro dos Santos Farias
Dharlene Giffoni Soares
Hemerson Bruno da Silva Vasconcelos
Rhaquel de Morais Alves Barbosa Oliveira
Zenilda Vieira Bruno

Cargo
Enfermeira
Assistente Administrativo
Enfermeira
Médica
Enfermeira
Enfermeira
Enfermeira
Analista Administrativo - Estatística
Enfermeira
Médica

Art. 3º Manter como presidente da comissão a médica Clarisse Uchoa de Albuquerque.
Art. 4º Estabelecer que esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Gerência de Atenção à Saúde da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand, em FortalezaCE, 9 de agosto de 2018.
Prof. Carlos Augusto Alencar Júnior
Gerência de Atenção à Saúde da MEAC/UFC/EBSERH

20

