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Prefeitura Municipal de Camamu
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETARIA
Oficio O 035/2020 - SMS
Camamu - BA, 15 de abril de 2020.

Ex° Senhor Prefeito,

Considerando que acesso ao Sitema de Saúde é obrigatório e gratuito no País, e, se constitui
em direito constitucional de cada brasileiro que devé ser respeitado, preservado e cumprido;

e

Considerando que cabe ao Município à responsabilidade de ofertar aos municipes um
sistema de saude de qualidade;
Considerando o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, na Portaria n°
356/GMIMS, de 11 de março de 2020;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
pela Organização Mundial dà Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a Portaria n° 188/GM/MS, de 03 de
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
ambas em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid-1 9);
Considerando que o Município de Camamu ainda não teve confirmado casos de COVID-19
e se encontra em estado de calamidade pública;

E
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Considerando que as ordens das autoridades sanitárias ainda pugnam pelo isolamento social;
Considerando que entre os servidores do setor se encontram pessoas que se encontram em
grupos de risco;
Consideradas as disposições da Lei n° 13.979/2020, consoante ao art. 26, parágrafo único da
Lei n° 8.666/93, a Medida Provisória n° 926/2020, o Decreto Municipal n° 35/2020, a Lei Municipal
n° 861/2020, o Decreto Municipal n° 043/2020 e Decreto Legislativo n° 2269 de 15 de abril de
2020.
1

Considerando a indicação orçamentária especifica para pagamento da obrigação:
Orgão:07.01- Projeto Atividade: 2021/2023/2085- Elemento de Despesa: 445043- Fonte: 02/14.
Assim solicito a Vossa Excelência que se digne a autorizar à Comissão de Licitações a
proceder dispensa de licitação para contratação dos serviços elencados no documento anexo
(Projeto Básico).

a
THARSIA OLIVEIRA DE MENEZES BASTOS
DEC. N°238/2019
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Thársia oliveira de M. Bastos
Secretátia Municipal de Saúde
DECRETO N"238/2019

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU.
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr. Pitajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000
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LEI N° 861, DE 27 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do
coronavírus responsável pelo surto
de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAMU, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições legais, de acordo com a Lei orgânica do Município, da Lei
13.979/2020, e demais legislações pertinentes, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. V. O Poder Executivo Municipal poderá contratar por dispensa de Licitação
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, em especial, para
Gestão do Hospital Municipal e demais Unidades de Pronto Atendimento de forma
a fazer frente às demandas provenientes da Pandemia do COVID-19.

Art. 20. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronav'irus de que trata esta Lei.

Parágrafo único: A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavíus.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13753.306/0001-60
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Praça Dr. Prajá da Sitva 275, centro, CEP: 45.445-000
Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar mão de obra temporária
através de processo seletivo simplificado para atender as demandas provenientes
da Pandemia do COVID-19, com vistas a garantir o atendimento a população aos
serviços de saúde municipais.
Parágrafo único: Os critérios de seleção serão estabelecidos mediante Decreto
do Poder Executivo Municipal.
Art. 40 O Poder Executivo Municipal poderá fornecer alimentação escolar as
crianças matriculadas em creche (0 a 03 anos), pré escola (04 a 05 anos) e
fundamental 1 (06 anos), durante o período de suspensão de aulas por conta da
pandemia do coronavirus, priorizando as que estiverem em vulnerabilidade social,
baixa renda, comprovada conforme cadastro no programa bolsa família, bem
como realizar doação de cestas básicas as famílias dos alunos cadastradas em
outros programas sociais além do bolsa família, podendo ainda essa exigência
ser substituída desde que verificada a vulnerabilidade social do núcleo familiar
atestada por comissão mista instituída para esse fim.

§ 10 A distribuição descrita no caput deste artigo poderá ser estendida pela rede
municipal, obedecido aos mesmos critérios socioeconômicos, podendo a
extensão para outras séries e faixas etárias ser estipulada por ato do poder
executivo.

Parágrafo Único. Para fins de atendimento ao disposto no artigo primeiro, a
Secretaria Municipal de Bem Estar Social e a Secretaria de Educação formarão
uma comissão mista para análise e emissão de parecer em formulário padrão a
respeito do enquadramento da família na situação de vulnerabilidade social.

Art. 5°. O fornecimento da alimentação escolar se dará através de entrega de Kits
(cestas básicas) ao responsável legal dos alunos, devendo a Secretaria Municipal
de Educação providenciar a logística de entrega.

cl '\'Ir
OU
PRAÇA DR, PIRAJA DA SILVA 275 -TEL: (73) 3255-1483 - CEP 45 45

CAMAMU-SA.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ; 13.753,306/0001-60
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.445-000

O 00 4

Art. 60. A entrega dos Kits se dará uma vez por mês enquanto durar a suspensão
das aulas, e deverão estar organizados priorizando o valor nutricional.

Art. 70. Nos casos omissos, o Poder Executivo regulamentará a presente Lei por
Decreto.

Art. 8°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 90. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a promover as alterações
necessárias na Lei Orçamentária Anual de 2020 com vistas a atender as
demandas das despesas provenientes ao combate da Pandemia do COVID-19.
Art. 100. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará
enquanto perdurar o período da pandemia do coronavírus, revogadas as
disposições em contrário,
Art. 110. - Esta Lei poderá ser regulamentada através de Decreto Municipal no
que couber.

Gabinete do Prefeito de Camamu, em 27 de Março de 2020.

Enoc S4U Silva
Prefeito
nicipal

PRAÇA DR. PIRAJA DA SILVA, 275 -TEL. (73) 3255-1483 - CEP: 45445-000 CAMAMIJ-BA.
1

Diário Oficial do

Terça-f&ia -.
17 de Março de 2020
3-Ano -N°790

Carjpu

MUNICIPIO

ojo

3

1

&EtPQx DNHIA

EEITURi

E
4

aá z$:&c.ER.]4sM5úoff
Jflty$r sius

4

rtjhres' €ur pradü$

pessoas&iiii&iIpstwL

*dor4à
ZD$!IOP tlue. é dcaie*SIérflÕnstrphi ÕeffapWiid4
ide asTnentQ sSai pmcotapam cÕnter1çC- i5i prpaqøçardo qyt

4$j$bfliíM

-L&L

4é ápShar os Prpfcitos do Cst! cta S&h1 à sprqeli k
1hadatàrernoufratniéa&cSp»*.càViri J; e,
dJ4JÉk&NDo finaImente ø quanto pryito nu. art 6 a 3jUa3 prvQue.
iibvIaa q

a SÓd a ja1]hq, a

A

baA Wa a

fl*emda4a A Ib*fl9' . a

íS

1

DECR4
iig

O, NW!
Øí?Wvàqi sei4qs ssàq1dis SQZ&

!ø»cií
*2a P
aenn hjetnb no ?P )ØIIDW 4!

(quii$p devapdd er utiJiosÇd flgúintcs pia dGtqmuná9g<$ta
£suprJtasdemandas externast&efane e.rniF Whatpp
-t Dad&fdbufØs (Rcea
3Tf

pQbI!øqetu;4d.

àfrájsdó
tZ*dsppiooaMØrátan1eriorcSÁ aiSe
1

perqtdo, prçeiqrô, Qerejite

>)itr'ièipá's bJrflqfl4Ivç:; pti

& PtÔW$A9

r
Terça-feira
17 de Março de 2020
2-Ano -N°790

Diário Oficial &

Capnjmu

MUNICIPIO

Decretos

-

aIIzagA de
1 suspensãodorp
Iieritet interàgk e suRpehão
adias, no lrftblto
CaniamUt -Bahia. po
ósemiriaflo da pandeftia do

wonav[ru), e dá 6plms

Íí&4bÃiAM1t.. BÁnousc&suasaii1íit&wt

íà

:t

3<

itJaflfr r1

flatophndgntjnfflca$ rtsd Øtnb[1 »a%$oSháinfeQ
ómUn1âL4abPJa TnniItIha, nb se'
jhflS4o14eoliftwrn ds.trØn*m 3trtrna,

paçIpet9Gncia Øi

a

dp'PØbk3 dØpørtffncra N

Ob

PT

ôí6Eáboque asituago dernania empre,o urentsae-mo&dada
htenjSSp,

irçãô 4tddp$a4r?O

i)d d *9A
rucJl d OMamu,. abi&

ped4ct datr9anizaçao Mundial 4eSsúde asa que-osQ

mprpznjmertp

P9r,t??t
aiaS mønfgcor1ken~o a

Do

üPd6

Terça-feira
17 de Março de 2020
4-Ano -N°790

Diário Oficial do

Capmu

MUNICIPIO

oot

7

;iCL DE CAMÂM U
143
Praça On Pira(k'4SiLva 275,iënirâ; tÊR 45A45:
servio

cànsid orados 'éssenciáis

ÇOb

á

únííiat4Saúd:
D)M*remla?a>onoesso

Í

éçS4.

kIis 4evtb avÜar a

0,1prerípifiMÃ0MÃ

a&ap$sêktrars
afi€4ê

4

eve,*iqas tnMtdóa srn s*t$øtids

resprMt&ió tosse secar 4or de

artta, uiIgi

4

&flI)erfiøb

aMeTa e prcstraçáo,

e ttimento djá,àas nasa1) pflSa ad*nrntiisõ

r1atarcom iYcú1açâo vrra sustentáiiee'-apreaontamm 4ebre' vu sintomas

sbíri*

çnirbL

at# quaze 4ias ji

ernt4 &veràoL pføcúrar um

1

$tõ;pia.
entrga de2ateSdo m6dto 'daqueles qu forem diagr4ócadot como casti
tubtPA4ffr1a4o
1

Diário Oficial do

Terça-feira
17 de Março de 2020
5-Ano -N°790

Carn?mu

MUNICIPIO

8

dëyefS entrar em LonSo eFeT&iico com ,a ácretànk
MuntãI.dé $aúdõr: QÓi iitai do
stado-Pra e-1 a
ser divú!gadó interna manto.
§
seMdor, tctaboradbrou Ot3gFádø que no apèse
suaS atividades nomiIrnêntez deér(do procurar nb'v

rnddica ariena
ewicirs óltSoradomtçu eatgtncs maibre S sassn'
uY&j
up4en'sco4aaumento dein12i1adade potCVID4 9,poderão çtarp$

0
dtso&»emnorma Íhtrna.
Mb: • e.. Çpurgi

&t

•

*W

oraàViIW'

tksparase

ndper prrogávé} or 1guaj
pnalurezaqvc impqtwm taxcunjâb dpàb1ia e$mado,

q40q$4ftepv4é pUto4ft!
Itoença dã Pddar PúbIicq, n exempk
&rIS fn,Øes,'4entreoqtras:

de fta, tqrmatura cÕn*

1 (uihze) dsàs, aw aividdes
4G &spekae-se aihda PeJO prazo
eqcrgai& pi ón a escolas uíierstddç. e taáuldâdob Øttb
dáo
muni !púmdes
daensino pbhca eiou pnvatd ode o, o
ç$p
sSr'q,
ILL

ri

Terça-feira
17 de Março de 2020
6 -Ano -N°790

Diário Oficial do

Cãrnamu

MUNICIP1O

4

1

:tSTAOODABNILI&

O 00 9

RtE1TUM 1tjI4ÍGI4 h ag CÂMAMU
5O
$n
*t 111. Quanto reaItaço dc mani(eataçe& eSu encontTbsrpIJgiÕSQS;

tc$

ffiàtg&at6rid dásaütoridadeed9 odésó'mènto;
4442 CpTnv fiftdida jndn4Llaí recomcnçf se que pac'entp com SiMonias
.k!piriô fiquem rfltritoaO seu dornjõilio eçue pessoas idosasepáciéflS

4

è,

ØíeM

dirç%ilaçao .vri

koiÃO 47n

peeoà:

aie

dqftn1q9

nJnaisy?Swsrteni1flaI rodbv o3oja

itçfljg

aflJÕ!Pk

4&kPQ

Iii

Icatnaflz
ft\74'

;

tIIiweqpíc taj

p retaurnsf:ín&tonete

snMva

paWfl1dt spó

bideyçM& ado

tIponIUlDzaíoo)4em

JHP$r dêp

ivaribte94ameiitoB -ByWt

Oh

prts

kçJVJP-i

a,*1 óp tvCd&ia

catftèiar

fl4t44 dbtzUiPÕhvÇtø* t

ØW4* 44

» p4

Ônas ao dirsíto io consumidor, pSáflflitex
pt

teste

rftgo erát iMposta

Diário Oficial do

Terça-feira
lide Março de 2020
7-Ano -N°790

Caniaj7u

MUNICIPIO

o 001 o
Ut.IICIPÁL D.E CAMA
CJ:t3.753.306/0Q0F60
'Prça Ur. Pirij a.:sLq :27s:ceMco-cEP: 15A4500D

tCie dd&perwa dii IIÇ1taO para a aquIi$o
e medlcQmentos insurfios para tsuários dc Sistema ÚucD de
úíparSnió de prdieço .ndkidiiat necessârior- para ao oras
Apipís- £JlrélàtneSê eavoMdcs
e corftroe da transrh1sso doSARS CoV2
O combnaçom-uÂrt 24,hiclsÓ IVda. Lshfl

-.
eçd'Ø

trg% essacl4I ab

dofl1t4

Dócdtoenttaem4gprta sp4fiq.

sartii a3*pswé?êófrMo

. rgitø14q8RNtw
22Õ

-11ritIM,
,,, 41
t
L 111 fVtL"

JL

FÇIA L

Edição 617— Ano 4
09 de abril de 2020
Página 3

Prefeitura Municipal
de Carnôrnu

ESTADO DA BAHIA

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

o octj

CNP);11,75 3.30610001 -90
Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45.4.45-000

DECRETO N° 04312020, DE09 DE ABRIL DE 2020
tECLÁRk àRA :05 FINS DO DISPOSTO
NO ARTIGO 65 DA LEI CO1'APtEMENTAR N°
101, DE 4 DE MAIO DE 2000, A
OCORRÊNCIA DE CALAMIDADE PÚBLICA
NO MUNICIPIQ DE CAMAMU/BA, EM RAZÃO
PE FANQEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA
(COVID-19),
RSPIRATÓRIA
VIRAL
CAUSADA PELO AGENTE COROíJAVIRU5,
ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2020, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMANU, ESTADO DÊ BAHIA, -no uso de
suas atribuições legais que lhe confere o artigo 70, inciso IV, da Lei Orgânica
Municipal e
CONSIDERANDO o teor da Portaria n° 454, de 20 de março de 2020, do
Ministério da Saúde, que declara, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o teor do artigo 70, iAciso XVIII, da Lei Orgânica Municipal,

1

que, Informa competir ao Prefeito decretar calamidade pública quando
ocorrerem fatos que a justifiquem;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas administrativas e
orçamentarias imprevistas e extraordinárias, como a contratação de pessoal,
pafa o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo CoronavIru no
município de Camamu/BA:
CONSIDERANDO os impactos db pandemia do novo Coronavirus na
economia local e, consequentemttt na arrecadação do município de
Camamu/BA,

1
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Prefeiturd Municipal
de Camarnu

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60,

Praça Dr. Pirajá da Silva 275, centro, CEP: 45,445-000
DECRETA;
Art. V. Fica declarada ocorrência de CALAMIDADE PÚBLICA no mttnicfpiode
Camamu/BP., em razão de pandemia de doença Infecciosa virai respiratõria
(COVID-19), causada pelo agente boronayfrus, até 31 de dezembro de 202Õ;
Art: 2°. Para efeitos do disposto neste Decreto, aplicam-se as suspensões e
dispensas previstas no artigo 65 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 d
maio-de 2000.
Art. 30. Em decorrência do disposto neste Decreto, os servidores lotados nos
órgâo's e ebtidades da Administração Pública Municipal poderão serremanejados para a Secretarie Municipal de Saúçffi para prestar apoio
suplementar, mediante solicitaço da Secretaria Municipal de Saúde e
autorização da Secretaria Municipal de Administração.
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando a sua
eficácia condicionada ao reconhecimento pela Assembleia Legislativa do
Estado da Bahia, conforme previsão no artigo s5 da Lei Complementar Federal
n° jOl; de 4 de maio de 2000.
Publique-se. Cumpra-Se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPA DE CAMAMU, em 09 de abril de 2020.
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DECRETO LEGISLATIVO N,° 2266 DE 15 DE ABRIL DE 2020
Reconhece, para os fins do disposto nos incisos 1 e II do art. 65 da Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. a ocorrência do estado
de calamidade pública no Municipio de Caetanos. em atendimento á
solicitação do Prefeito do Muriiclplo, encaminhada por meio do Oficio
AL N° 2.432/2020.

Art. 1° - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos Inclsos 1 e II do
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, a
ocorrência do estado de calamidade pública no Municlpio de Camacã,
em atendimento á solicitação do Prefeito do Municiplo, encaminhada por
meio do Oficio AL N°2.416/2020.
Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de atribuição prevista no ad, 41, XXII, da Resolução n°,
1193185 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 10 - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incisos 1 e II do
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, a
ocorrência do estado de calamidade pública rio Municlplo de Caetanos,
em atendimento à solicitação do Prefeito do Municipio. encaminhada
por meio do Oficio AL N° 2,43212020.

S

Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE ABRIL DE 2020.
Deputado NELSON LEAL
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO N,° 2267 DE 15 DE ABRIL DE 2020
Reconhece, para os fins do disposto nos Incisos 1 a II do art. 65 da
Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrênda do
estado de calamidade pública no Munlctplo de Cairu. em atendimento
A solicitação do Prefeito do Municipio, encaminhada por meio do Ofício
AL N° 2.264/2020.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII. da Resolução n°.
1 193185 (Regimento interno), faço saber que o Plenário da Assembleia
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1° - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incisos 1 a II do
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo
e 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, a
jcorrência do estado de calamidade pública no Municipio de Cairu, cci
atendimento A solicitação do Prefeito do Município, encaminhada por
meio do Oficio AL N°2.264/2020.
ArI, 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da oca
publicação,
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA, EM 15 DEABRIL DE 2020.
Deputado NELSON LEAL
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO N.° 2268 DE 15 DE ABRIL DE 2020

Reconhece, para os fins do disposto nos incisos 1 e II do art. 65 da Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade pública no Municlpio de Camaoà, em atendimento à
solicitação do Prefeito do Município, encaminhada por meio do Oficio
AL N° 2,418/2020.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA. no uso de atribuição prevista no art, 41, XXII, da Resolução rio
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE ABRIL DE 2020,
Deputt3o NELSÕN LEAL
Presidente
,01CRET0.1E6l5LATlVO N. 2269 DE 15 DEABRIL DE 2020
Reconhece, para os fins do disposto nos Incisos 1 e II do til. 65 da Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade pública no Município de Camamu, em atendimento á
solicitação do Prefeito do Munlclpío, encaminhada por meio do Oficio AL
N° 2.421/2020.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de atribuição prevista no art. 41, XXII. da Resolução n°.
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia
apro'#ou ecu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 10 - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incisos i e II do
art. 65 da Lei Complementar n, 101. de 4 de maio de 2000, pelo prazo
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo, a
ocorrOncia do estado de calamidade pública no Municfplo de Camamu,
em atelidiniento à solicitação do Prefeito do Munlcipio, encaminhada por
IIiOk) do Olido AL N° 2.421/2020.
Ari. 2'- Este Decreto Legislativo entra em vigorna data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA, EM 15 DEABRIL DE 2020,
Deputado NELSON LEAL
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO N.° 2270 DE 15 DE ABRIL DE 2020
Recorlileco, paia os fins do disposto nos incisos 1 e II do ad. 65 da Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de
calamidade pública no Municipio de Cardeal da Silva, em atendimento à
solicitação da Prefeita do Municipio, encaminhada por meio do OficloAL
N' 2.374,2020.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BANIA, fio uso dc atribuição prevista no art. 41. XXII, da Resolução n°.
1193/85 (Regimento Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia
aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 10 - Fica reconhecida, para os fins do disposto nos incisos 1 e II do
art. 65 da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, pelo prazo
de 90 (noventa) dias a partir da publicação deste Decreto Legislativo,
a ocorrência do estado de calamidade púbiïca no Municlpio de Cardeal
da Silva, em atendimento à solicitação da Prefeita do Municlpio,
encamInhada por meio do Oficio AL N°2.374/2020.
An. 2'- Esto Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DA BAHIA, EM 15 DEABRIL DE 2020.
Deputado NELSON LEAL
Presidente
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Prefeitura Municipal de Camamu
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETARIA"

TERMO DE REFERÊNCIA
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COVID-19 - LEI N° 13.979/2020)
SESAU— Secretaria de Saúde de Camamu, Bahia.

1. É objeto deste Termo de Referência a contratação de Pessoa Jurídica, de direito privado, sem fins
lucrativos, Organização Social, na área de Gestão de Saúde do Município de Camaniu-BA, com
enfoque na atuação na Rede Básica de Saúde, NASF, CAPS, PSF e Hospital Municipal e Equipe de
Apoio e Gestão, no âmbito do Município, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do
gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações, com o objetivo de
auxiliar na Gestão de Saúde Municipal para fazer frente as Demandas do COVID-19.
A Rede de Atenção Básica do Município, está organizada conforme relação do Termo a seguir:
- 11 ESF - Estratégia da Saúde da Família;
11-1 CAPS;
III - HOSPITAL MUNICIPAL
IV - 1 NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família
V - Equipe de Apoio e Gestão;
1.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de Gestão do Serviço de Saúde do
Município de Camamu - Bahia.
1.2. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.
1.3. O contrato terá vigência pelo período de 06 (seis) meses, prorrogável por períodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública de importância internacional, declarada por meio da Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de
2020, do Sr. Ministro de Estado da Saúde
2. JUSTIFICATIVAS DA CONTRATAÇÃO
2.1. Justifica-se a contratação em razão da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus e pela incapacidade do município de contratar profissionais de área de saúde
na velocidade que o momento requer, como também, necessidade de poio técnico na Gestão das
Unidades de Saúde do município visando um melhor acolhimento do cidadão neste momento de crise.
2.2. A descrição da solução como um todo, abrange a prestação do serviço de Contratação de Mão
de Obra de profissionais da área de saúde, bem como, a Gestão das Unidades de Saúde do Município.
2.3. Considerando que o Município não conta com profissionais no quadro de servidores efetivos na
área da saúde para atender as necessidades de pessoal referente às Unidades de Atendimento;
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2.4. Diante das justificativas, que comprovam as necessidades de manter os serviços
operantes para atender as demandas de combate a Pandemia do COVID- 19, estamos
propondo realizar processo de Dispensa de Licitação, nos temos da Lei 13.979, dando
agilidade e transparência na contratação de uma Organização para a Gestão da Assistência
Básica.

2.5.

A presente Dispensa de Licitação tem por finalidade contratar uma organização
social sem fins lucrativos, que tenha expertise na gestão de serviços da Atenção Básica,
conforme proposta discutida neste doàumento. Objetiva-se, também, fomentar a
colaboração e cooperação com objetivo em comum. As atividades descritas ao longo desse
documento configuram como operações emergênciais, contínuas, interligadas, que resulta
como produto, o atendimento integral da população de Camamu-BA.

3. DOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO
3.1. Atender as demandas do Município considerando o aumento de atendimento, bem
como, aumento da complexidade relacionada ás ações de combate da Pandemia do
COVID-19.
3.2. Melhorar o estado de Saúde, através da Rede de Atenção Básica;
3.3. Atuar na formação de profissionais;
3.4. Aprimorar processos de trabalho;

4. DA LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA DE ATUAÇÃO
4.1. O Município de Camarim conta com Equipes de Saúde distribuídas em todo o seu
território, sendo 11 Equipes, 1 NASF, 1 CAPS, 1 Hospital Municipal e os Profissionais
da Gestão, conforme descrição a seguir:
EQUIPE

ET,EÇO

SF CIDADE BAIXA

Rua dos Craveiros

SF MUTIRÃO

Rua Santa Luzia ,294

SF RODAGEM

Rua do Estádio

SF PINARÉ

Rua de cima

SF ACARAÍ
SF OROJO

Rua do Cacau
Rua Guanabara

SFTRAVESSÂO
SF BARCELOS
SF TAPUIA

Rua Juscelino Kubitschek
2 de julho
Rua Antonio Guimarães

SF GARCIA
SF ILHA GRANDE

Rodovia Camamiilltacaré, Km7
Praça são joão Batista
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ASF

Intinerante

APS

Rua Ademário Solon

OSPITAL

Rua coronel Francisco Magno

•

•

..

...,,,,.•- ................

Categoria Profissional:
Médico Obstetra
Enfermeiro
Cirurgião Dentista

Jornada semanal:
8 horas
40horas
40horas

Necessidade:
1
1
1

Categoria Profissional:
Enfermeiro
Cirurgião Dentista

Jornada semanal:
40horas
40horas

Necessidade:
2
1

Categoria Profissional:
Cirurgião Dentista
Pediatra

Jotada semanal:
40horas
8 horas

Necessidade:
1
1

Categoria Profissional:
Médico Clínico

Necessidade:

Categoria Profissional:
Médico Clínico
Enfermeiro
Cirurgião Dentista

Jornada semanal.
40horas
40horas
40ho;as

Necessidade:
1
1
1

Categoria Profissional:
Enfermeiro
Cirurgião Dentista

Jornada semanal:
46oras
40horas

Necessidade:
1
1

...••
:

Categoria Profissional:
Médico Clínico
Enfermeiro
Cirurgião Dentista
Médico Obstetra

*diï:.

Jornada semanal:
40horas
40horas
40horas
8 horas

.:

....; .••.•.

Necessidade:
1
1
1
1

•

•
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Categoria Profissional:
Enfermeiro
Cirurgião Dentista

Jornada semanal:
40 horas
4ohoras

Necessidade:

Categoria Profissional:
Médico Clínico
Enfermeiro

Jornada semanal:
4Qhoras
404ioras

Necessidade:

Categoria Profissional:
Enfermeiro
Cirurgião Dentista

Jornada semanal:
40horas
40horas

Necessidade:
1
1

•

..

.

1
1

1
1

................
..

Categoria Profissional:
Fonoaudiólogo
Assistente Social
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Fisioterapeuta
Educador Físico

Jôfríada semanal: •
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
30 horas
.

.

Categoria Profissional:
Médico Psiquiatra
Enfermeiro
Fisioterapeuta
Psicólogo

f

1
2
.

.:Y

Jornada semanal:
20 horas
40 horas
30 horas
30 horas
..

Categoria Profissional:
Diretor Médico
Enfermeiro
Médico plantonista

:..:...:.

Necessidade:
1
1
1

.

Jornada semanal:
20horas
24h
24h

•

Necessidade:
1
1
1
1
.

.

Necessidade:
1
5

7

Q

-~-
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4.1.1 ATENÇÃO BÁSICA
As ações de Atenção Básica são norteadas pela Portaria MS/GMJ 2436 de 22 de setembro de 2017,
que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas
para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e as correlatas.
4.1.2 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
A Atenção Básica prestada por meio da Estratégia de Saúde da Família, além dos princípios gerais,
deve:
a) Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional,
ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde
atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo
sempre postura proativa frente aos problemas de saúde-doença da população;
b) Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e programação, realizados
com base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade;
e) Buscas a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área
de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias e;
d) Ser um espaço de construção de cidadania. Todas as equipes deverão ter responsabili
dade sanitária por um território de referência.
As ações e procedimentos devem seguir no mínimo as normas constantes nos documentos abaixo
relacionados:
a) Manuais de Vigilância Epidemiológica (notificação, investigação, ações de bloqueio);
bjManual de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológico-CVE (calendário de
vaci- nas, controle de temperatura da câmara de conservação de imunobiológicos,
comunicação de eventos adversos);
c) Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde;
4.1.3 NASF
As ações de saúde do NASF devem estar sustentadas em um tripé envolvendo o apoio matricial,
clínica ampliada e projeto terapêutico singular (PTS), conforme Portaria GM n° 3124, de 24 de
dezembro de 2012. São ações do NASF:

1
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a) Matriciamento das equipes ESF;
b)Consultas Compartilhadas;
c) Consultas Específicas;
d)Visitas Domiciliares Compartilhadas;
e) Visitas Específicas;
f) Acompanhamento de Plano Terapêutico Singular;
g)Grupos Educativos e Práticas Corporais na Comunidade;
h)Reuniões de Equipe NASF;
i) Reuniões da Equipe NASF com as equipes ESF;
j) Outras atividades a serem solicitadas de acordo com o escopo definido nas diretrizes.

S. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO
FORNECEDOR
5.1. Trata-se de contratação emergencial dos serviços de saúde por necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, conforme previsão
no art. 40 - ilda Lei Federal n° 13 979/2020.
5.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
6.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
6.1.1. Contratação de Organização Social, OS, para gestão das unidades de saúde do
município de Camamu para enfrentamento da crise do COVIDI9, CORONAVtRUS.
6.1.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias
para a prestação do serviço.
6.1.3. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas ás 16:00 horas.
6.1.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser
entregue CD-ROM, "pen-drive" ou outra forma compatível de reprodução, contendo as
informações relativas ao objeto da contratação, para que a empresa tenha condições de bem
elaborar sua proposta.
6.1.5. A contratada deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
6.2. DOCUMENTOS DE PARA HABILITAÇÃO
6.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com
a comprovação da posse do seu Conselho de Administração, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores.
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6.2.2. Declaração de conhecimento de todas as informações e condições para o
cumprimento das obrigações objeto da dispensa assinada pelo representante legal da
ENTIDADE.
6.2.3. Declaração de que a ENTIDADE não foi considerada inidônea por nenhum órgão
da administração Pública assinada pelo representante legal da ENTIDADE.
6.2.4. Declaração de que está cumprindo com o disposto no art. 70, inciso XXXIII, da
Constituição Federal, assinada pelo representante legal da ENTIDADE.
6.2.5. Declaração de plena aceitação dos termos desta licitação.
6.3. DA REGULARIDADE FISCAL
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
6.3.2. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal;
6.3.3. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual;
6.3.4. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Federal;
6.3.5. Certidão Negativa de Débito com a INSS;
6.3.6. Certidão Negativa de Débito com o FGTS.

6.4. REGULARIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA
6.4.1 Apresentar certidão negativa de Concordata de Falência;
6.5.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.5.1. Comprovar gestão de RAS (rede de atenção à saúde), mediante certificação do
Poder Público;
6.5.2. Apresentar prova de registro e regularidade da licitante e de seu Responsável
Técnico junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM);
6.5.3. Apresentar inscrição e regularidade do seu Responsável Técnico junto ao Conselho
Regional de Enfermagem (COREN);
6.5.4. Comprovação de experiência anterior, pertinente e compatível com o objeto deste
ter- mo, através de atestado(s) de capacidade técnica operacional, fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no órgão competente
(CRA);
6.5.5. Caso o(s) atestado(s) fornecido(s) sej a(m) emitido(s) por pessoa jurídica de direito
privado, este deverá possuir o reconhecimento de firma em cartório, dos subscreventes;
Os atestados fornecidos deverão ser compatíveis com o objeto da licitação, ou seja, pelo
período mínimo de 12 meses;
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7. OJ)RLGAÇÕE DA CONTRATADA
Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de acompanhar a utilização dos materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários aos atendimentos definidos neste Termo de Referência e em sua
proposta;
7.1. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à Contratante;
7.3. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
7.4. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos à execução do empreendimento.

7.5.

Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.
7.6. Promover orientação e acompanhamento quanto ao uso, guarda, manutenção e
vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços
sob sua Gestão, durante a vigência do contrato.
7.7. Orientar a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzilos eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram
este Termo de Referência, no prazo determinado.
7.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, orientando e acompanhando quanto a
manutenção do ambiente de trabalho sempre limpo e nas Melhores condições de segurança,
higiene e disciplina.
7.9. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação,
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial
descritivo.
7.10. Não permitira utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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7.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.
7.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
7.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de f4tores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
7.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurança da Contratante;
7.16. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6. 1,
"a"e "b", do Anexo VII - F da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
7.16.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar
os mesmos sem limitações;
7.16.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a
sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
7.17. Prestar contas dos recursos recebidos nos Termos da Lei 13.019/2019, bem como,
em observância ás disposições contidas na Resolução 1381/2018, evidenciado o
cumprimento das finalidades e metas descritas abaixo:
7.1.7.1 FINALIDADES:
Fornecer o quadro de recursos humanos, para manter o funcionamento das Unidades de
Saúde do Município, conforme portaria vigente do Programa Na cional da Atenção Básica
(PNAB) e demais Programas do Ministério da Saúde (PMAQ, PSE, NASF, SISMOB e
monitoramento das metas do SISPACTO), bem como, ações de combate a Pandemia do
COVID-1 9.
/ Monitoramento do PMAQ, PSE, E-SUS - Atenção Básica e BPA;
/ Monitoramento do envio de dados do sistema da atenção básica e sistema de
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informação ambulatorial à base de dados do DATASUS;
/ Orientações referentes ao PSE - Programa Saúde na Escola e acompanhamento
das ações e metas pactuadas;
/ Monitoraniento dos resultados dos indicadores do SISPACTO, PMAQ e E-SUS e
BPA;
/ Assessoria no planejamento das ações de Saúde;
/ Capacitação dos profissionais de saúde por área de abrangência;
/ Assessoria referente ao PMAQ (programa de melhoria do acesso e da qualidade);
/ Orientações sobre as campanhas nacionais de vacinação e campanhas de
prevenção e promoção à saúde;
/ Prestação Gratuita e Universal dos Serviços de Atenção a Saúde aos usuários
compreendida no âmbito do SUS e conforme Termo de Referência;
/ Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à este Termo
de Referência.

17.7.2 METAS:
/ Manter-se implantadas e em pleno fUncionamento 11 equipes de Estratégia de
Saúde da Família.
/ Envio das informações ao E-sus AB em 100% das equipes de Estratégia de Saúde
da Família e NASF, considerando prazos e qualidade das informações.
/ Acompanhar 70% dos Hipertensos do Território
/ Acompanhar 70% os Diabéticos do Território
/ Acompanhar 90% as Gestantes do território.
/ Realizar ações de saúde bucal tal como: escovação supervisionada, grupos
educativos, visitas domiciliares;
/ Ofertar cuidado para as pessoas com transtornos mentais, de forma
territorializada, visando à organização da rede de serviços de saúde mental, a
construção de projetos e oficinas terapêuticas singulares, consultas
multiprofissionais, o suporte à saúde mental na Atenção Básica e unidades
hospitalares, entre outras atividades.
/ Ações de educação permanente: 22 atividades na Atenção Básica com temas
livres, conforme demanda e escolha das unidades;
/ Manter as reuniões de equipe, quinzenais, em 100% das equipes de Saúde da
Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), totalizando 18 reuniões.
/ Realizar em média 20 partos mensais no Hospital Municipal de Camamu;
/ Disponibilizar Profissionais sob demanda para atendimentos das necessidades
abaixo:
Categoria Profissional

Quantidade

Carga
Horária

Procedimentos

Quantidade
Mensal estimada
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Médico Plantonista
Hospital
Enfermeiro Hospital

31

24

Atendimentos

80

5

40

80

Médico Diretor Hospital

1

20

Enfermeiro CAPS

1

40

Médico CAPS
Fisioterapeuta CAPS

1
1

20
30

Psicólogo CAPS
Psicólogo NASF

1
1

30
30

Fonoaudiólogo NASF

1

30

Assistente Social NASF

1

30

Terapeuta Ocupacional
NASF
Educador Físico NASF

1

30

1

30

Fisioterapeuta NASF

1

30

Enfermeiro PSF

10

40

Odontólogos PSF

5

40

Médico PSF

5

40

tendimentos/
procedimentos
Gestão Hospitalar!
Avaliação
internamentos
Atendimentos/
procedimentos
Consultas Médicas
Atendimentos/
procedimentos
Atendimentos
Atendinientos!
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendinientos!
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos!
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos!
Procedimentos
Atendimentos!
Procedimentos
Consultas Médicas

80
150
80
120
120
120
80
120
120
100
80
150
100
200

7.1.7.3 DEFINIÇÕES:
7.19.3.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem até 25% do valor inicial do contrato.
7.19.3.2 A Contratada deverá comprometer-se a realizar os serviços, utilizando pessoal
próprio, correndo por conta da mesma todos os custos, tais como Salários, INSS, P15,
FGTS, VALE TRANSPORTE (se for o caso) e todo o tipo de despesas necessárias para a
realIzação dos serviços;
7.19.3.3 Como única empregadora e responsável pelo pessoal utilizado nos serviços,
promover seguro contra riscos de acidentes de trabalho e observar rigorosamente todas as
prescrições relativas ás leis trabalhistas e de previdência social ou correlatas, efetuando
recolhimentos nos prazos estabelecidos de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de
efetuar o pagamento de todos os direitos decorrentes da rescisão dos contratos individuais
de trabalho de seus empregados;
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;
8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da 114 SEGES/MP n. 512017.
8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
8.6.2. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.
8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

0

8.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
8.9. Cientificar o órgão de representação judicial, Procuradoria Municipal, para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
8.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após
o recebimento do serviço e notificações expedidas;
8.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferência estabelecida pelo art. 30, § 50, da Lei n° 8.666, de 1993.
8.12. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e
saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela
designado.
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8.13. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual
o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
8.14. fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
8.15. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de
auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido
8.16. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que
efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer
irregularidade;
8.17. O tgamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até
a data da extinção do contrato.
9. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1. Emissão e apresentação da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da prestação dos serviços,
observando os documentos em anexo:
9.1.1. Aceite emitido pelo Fiscal do Contrato;
9.1.2. Demonstrativos de Insumos consumidos;
9.1.3. Relatório de Execução do Objeto contendo:
1 - Descrição pormenorizada das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
II - Demonstração do alcance das metas;
III - os documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas que evidenciem
o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como meios de verificação;
IV - justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas;
VI - relação das pessoas assistidas diretamente, se for o caso;
9.1.4. Comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade.

10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata
o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 50, § 30, da Lei
n°8.666, de 1993.
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10.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço,
conforme este Termo de Referência
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei n°8.666, de 1993.
10.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
10.4.1.0 prazo de validade;
10.4.2. a data da emissão;
10.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
10.4.4.0 período de prestação dos serviços;
10.4.5.0 valor apagar; e
10.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;.
10.6. Será considerada datado pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
10.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotaras medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
10.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de não
regularidade fiscal.
10.9.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.9.2. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 40F da Lei n° 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou
trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional
e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços
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10.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da
114 SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
10.11. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
10.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM =1 x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
1 = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) 1=0,00016438
1 = (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
= 365

11. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)
11.1. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em
respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
11.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
11.2.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à
época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
11.2.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
11.2.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado (insumos não decorrentes
da mão de obra): a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.
11.2.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da
última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como
última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
em que celebrada ou apostilada.

Prefeitura Municipal de Camamu
PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 275 -TEL: (73) 3255-2245 - CEP: 45445-000 - C4MAMU-BA.

C.N.P.J. 13.753.306/0001-60

11.2.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos
de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
11.2.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
11.2.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
11.2.7.1.
da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos
custos decorrentes de mão de obra;
11.2.7.2.
do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação
de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
11.2.7.3.
do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em
relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;
11.2.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE
ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo
de prorrogação para resguardai o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
11.2.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
11.2.10.
É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneficios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tomarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
11.2.11.
A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios
ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
11.2.12.
Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra, a CONTRATADA
efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e
Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção
coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.
11.2.13.
Quando a repactuação solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos
à variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), o respectivo aumento
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será apurado mediante a aplicação do índice de reajustamento INPC, com base na seguinte fórmula
(art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):
R. = V (1-1°) / 10, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente à parcela dos insumos a ser reajustada;
= índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para
entrega da proposta da licitação;
1 = Índice relativo ao mês do reajustamento;
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a
11.2.14.
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica
a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.2.15.
Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será,
obrigatoriamente, o definitivo.
11.2.16.
Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
11.2.17.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por
meio de termo aditivo.
11.2.18.
Independentemente do requerimento de repactuação dos custos com insumos, a
CONTRATANTE verificará, a cada anualidade, se houve deflação do índice adotado que
justifique o recálculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a redução dos
valores correspondentes da planilha contratual.
11.3. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
11.3.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
11.3.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
11.3.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo,
dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para
a contagem da anualidade em repactuações futuras.
11.3.4. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação ã diferença porventura existente.
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11.3.5. A decisão sobre o pedido de repactuáção deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
11.3.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
11.3.7. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
11.3.8.0 CONTRATADO deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como
condição para a repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Mexo VIU da IN SEGES/MP
n. 5/2017.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa nos termos das Leis 8.666/93 e 13.979/2014, a
CONTRATADA que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou
12.1.5. cometer fraude fiscal.
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CON IRATADA as seguintes sanções:
12.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos
significativos para o serviço contratado;
12.2.2. Multa de:
12.2.2.1.
0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total
da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
12.2.2.2.
0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
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0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
12.2.2.3.
em caso de inexecução total da obrigação assumida;
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
12.2.2.4.
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
12.2.2.5.
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisã9 do contrato;
as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
12.2.2.6.
independentes entre si.
•

12.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
12.2.3.1.
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste
Termo de Referência.
12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

*

13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
13.1.1 Ações Orçamentárias
2021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE (ACS, SF,
NASF, SB E PMAQ)
2023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORJAL E HOSPITALAR
2085 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19
13.1.2 Fonte de Recursos
02 —Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Saúde - 15%
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
13.1.3 Natrureza da Despesa
3.3.50.43— Subvenções Sociais

14. DA PROPOSTA COMERCIAL
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14.1 A PROPONENTE deverá apresentar proposta comercial detalhada conforme
Quadro abaixo:
TotalIML VaIó
Carga
6tØC
uáiliti
Liquod
horas3
«oraria ;
40
GESTÃO
40
Gestor Operacional
CAPS
Ai20
Psicólogo
30
Fisioterapeuta
30
Enfermeiro
40
Médico
20
' HOSPITAL
1b8
Diretor Médico •
20
Enfermeiro
40
Médicos
24
Plantonistas
segunda a sexta
Médicos
24
plantonistas fim de
semana
NASF
210
Fonoaudiólogo
30
Assistente Social
30
Psicólogo
30
Terapeuta
30
Ocupacional
Nutricionista
30
Fisioterapeuta
30
Educador Físico
30
PSF
120
Enfermeiro
40
Odontólogo
40
Médicos
40
TOTAL
598

.

5

40
40
1*
30
30
40
20
964
20
200

23

552

8

192

1
1
1
1

240ti
30
30
30
30

1
4
1
1
1
1

r

37¼
1

,

1
1
2
s

10
5
5

7O

30
30
60
800 .(
400
200
200
2164

os

Salário
TOTAL VALI
CfEncargos

;

r

14.2 Quantitativos e Valores estimados
14.2.1 Os quantitativos previstos para atendimento as demandas de Saúde são os seguintes:

-
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ií
-

GE&(ÃO(t

t'

j

C*Sji.

Gestor Opercalonal

CAPSJ

5r ~ÚtââMi!
h&a 1

9

40
'

1

40
20
30

Psicologo

10t4J
1
30

Fisioterapeuta

30

1

30

Enfermeiro
Médico

40
20

1
1
37t
1
5
23

40
20

'HOSPITALi
>
Diretor Médico
Enfermeiro
Medicos Plantonistas segunda a
sexta
Médicos plantonistas fim de semana
-

20
40

'

.24

'tgç!4
20
200
552

.-

2,1

-

nF:v4~

8

192

ia:

Fonodiologo
Assistente Social
Psicologo
Terapeuta Ocupacional
Nutricionista
Fisioterapeuta
Educador Físico

30
3o

30
30
30
30
30

1
1
1
1
1
1
2

30
30
30
30
30
30
60

10
5
5

400
200
200

PSF

?PP.L

Enferemeiro
Odontologos
Medicos

Tout—

-

-

ffÇ»

..

40
40

14.3 O valor estimando para os serviços na área-de Gestão de Saúde do Município de CamamuBA, com enfoque na atuação na Rede Básica de Saúde, NASF, Hospital Municipal e Equipe de
Apoio e Gestão, no âmbito do Município está orçado no valor R$ 2.207.993,99 (dois milhões
duzentos e sete mil novecentos e noventa'e trêsrei:oventa e nove centavos).

15 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
15.1 A Prestação de Contas dos recursos repasadcs por objeto da referida contratação estão
subordinadas as disposições contidas na Lei 13;019/2019, bem como, quanto as orientações
dispostas na Resolução 1381/2018 editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da
Bahia.
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15.2 A CONTRATADA deverá apresentar a Prestação de Contas em até 30(dias) após o
recebimento de cada parcela, conforme definições abaixo:
15.2.1 A prestação de contas relativa à execução do Termo de Colaboração ou de Fomento darse-á mediante a apresentação do Relatório de Execução do Objeto e do Relatório de Execução
Financeira.
15.2.2 Além de outros itens previstos no instrumento de parceria, o Relatório de Execução do
Objeto conterá:
1 - a descrição pormenorizada das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
II - a demonstração do alcance das metas;
III - os documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas
que evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como meios
de verificação;
IV - a justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas;
V - o plano de ação contendo as atividades, responsáveis e prazos necessários ao
aprimoramento da execução do objeto, quando identificadas oportunidades de
melhoria;
VI - o demonstrativo dos resultados e benefícios alcançados em comparação com as
metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
VII - a relação das pessoas assistidas diretamente, se for o caso.
15.2.3 O Relatório de Execução Financeira, além de outros itens previstos no instrumento de
cooperação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
1 - demonstrativo de execução das receitas e despesas;
II - relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e recursos
captados, e das despesas realizadas com a demonstração da vinculação com a origem
dos recursos e a execução do objeto, em observância ao plano de trabalho, fazendo
constar a explicação de eventuais fatos relevantes;
III - o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica,
quando houver;
IV - os extratos da conta bancária específica;
V - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
VI - os comprovantes das despesas realizadas, por meio de cópias simples dos
documentos originais, devidamente conferidas e reconhecidas por servidores
responsáveis pelo recebimento, assim como as faturas e notas fiscais;
VII - os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade.
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15.3 A Comissão Especial de Avaliação e Monitoramento se reunirá a cada 30 (trinta) dias para
avaliar relatórios e produzir os pareceres que serão encaminhados a CONTRATADA.
15.4 A CONTRATADA deverá manter sob sua guarda os relatórios detalhados dos
atendimentos para fins de averiguação por parte da CONTRATANTE a qualquer tempo, quando
encontradas inconsistências entre o Relatório Simplificado de Atendimentos e os Sistemas de
Informação.
15.5 A CONTRATADA deverá apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo por ela
estabelecido, informações adicionais ou complementares que venha formalmente solicitar.
15.6 A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das
parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo
encerramento.

16 DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E EMISSÃO DE PARECER
16.2 Recebido o relatório da Organização da Sociedade Civil, o órgão repassador do recurso o
submeterá ao exame técnico, que emitirá parecer relativo ao exame efetivado.
16.3 O Parecer de que trata o item 16.1, terá como fundamento a observância das normas em
vigor, sendo acompanhado dos documentos comprobatórios das despesas realizadas, e deverá ser
redigido de forma clara, sem emendas, rasuras ou qualquer ocorrência que possa comprometer sua
confiabilidade.
16.4 As prestações de contas da entidade civil ao órgão municipal serão apontadas por este
como:
16.4.1 1 - regulares, quando expressarem de forma clara e objetiva o cumprimento dos objetivos
e metas estabelecidos no plano de trabalho;
16.4.2 II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta
de natureza formal que não resulte em dano ao erário;
16.4.3 III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
16.5 O gestor do órgão repassador ou Controle Interno encarregado de examinar a prestação de
contas da entidade civil, responderá solidariamente, caso não a aponte, pela omissão da análise de
seu conteúdo da prestação de contas, ou de outra maneira, por não apontar em sua manifestação
quaisquer das irregularidades listadas neste artigo.
16.6 É permitida a delegação das atividades mencionadas no parágrafo anterior a autoridades
diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
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16.7 O órgão repassador dará conhecimento à entidade civil do teor do Parecer de que trata o
art. 14. Art. 16 É assegurado à entidade civil o direito de impetrar recurso contra o Parecer de que
trata esta seção, no prazo de até quinze (15) dias contados de seu recebimento, o qual deverá ser
encaminhado junto a prestação de contas.
16.8 Para fins de avaliação quanto à eficácia e à efetividade das ações em execução, ou que já
tenham sido realizadas, que fundamentarão o Parecer, serão considerados:
1 - a relação metas preestabelecidas versus resultados obtidos;
II - os resultados já alcançados e seus beneficios;
III - os impactos econômicos ou sociais deles resultantes;
IV - o grau de satisfação do público-alvo; e
V - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
O Parecer relativo ao exame efetivado será acostado à prestação de contas da entidade civil, com
a opinião do órgão repassador sobre a mesma, e encaminhado ao Tribunal de Contas dos
Municípios, junto a prestação de contas.

Lt 1çL

THARSIA OLIVEIRA DE MENEZE'RASTOS
DEC. N°238/2019
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÃ ÚDE
Thársia Oliveira de M. Bastas
Secretária MuniciP3I de Saúde
DECRETO N'23812019
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PROCESSO ADMINISTRATIVO-N°.10412920
COMUNICAÇÃO INTERNA

DESPACHO

Autorizo a abertura do processo de contratação. O presente processo deverá tramitar
pelos setores competentes, na seguinte sequência:
1. Setor de COMPRAS para que adote as providências de estilo necessárias ao
atendimento da contratação.
2. Setor Financeiro, para indicação de recursos de ordem orçamentária que farão
frente à despesa;

Camamu - BA, 15 de abril de 2020.

Mutulpe, Bahia 14 de abrflde2Q2O

O 0939

À
Thársia Olivoitá de Menezes B&1tZ
Seretâha MLftflpal de Saúde de Carnamu
Carnarnu, Bahia.
Referente: PROPOSTA DE PREÇO

Prezâda erihor

À APM Asseciação de Proteçào a Maternidade ê a Infância de Mqtupe, inscrita no
CNPJsõb á r° 1,4.512.S331000-20, com sede- em MUttiIpe, Bahia, éildereço na Rua
Dr. Bartalorneu Cbavs, SfrL 14rjo, CEP 454G-Ô%, Centro, Mutulpe, bahia,
dSamtnte rtor1heqida carro InstitU?o FiIank6o, çpníorme CEBAS
OerWi.çado de Be»efkênda de Aiztêncja a $aMe:, PORTARIA t4° 1.025, CE 9 DE
JULHO DE. 2018, pub{icadâ peto Ministério da Saude por meio de gua Presidente,
Sra. Célia Mátia tejxtra de Freflas, brasirelro, divotcaçía, empresária, Inscrita no
?*J.GPF sob o tø 095.65ta2SB7, e no RO sob o ri0 0071877932, SSPJBA vem,
Jpeitamente, ifllbttnasQ requer o quéseguQ
-

-

re gem os prOçssos licltatôrb,
Atendendo ajo ue dícfplina as Leis
espeScamente as Lai& p°s 8.666/91 e 1-3.97912Q20, estamos apresentando, em
anexo, hopqta de Preços ápro a d9scrição dás prófMíonais e valores, líquidos e
•çórn encargts4 øragu seja anaUsada cie mQdø.que-poss*nQs nos habilitar a prestar
Ø- GerviÇos objeta dêSto proposta..

Ateactusamente,

Afløciaço de Protêçae a J.; -ri , ade.&ainf~nçía de Mutuipe
Célia tQixelra !é fleitas
Presid te

Rua BattoIomeuChpve 1iJN, Çfrntro CEP4SA8Q.00t, Mutuípe, Bahia,

n
t_J

i
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A flfl

U ¼'J

Gestor Opercaional
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4.012,50

R$2.800,00j
R$2.800,001
R$2.800001

4.298,00
4.298,00
4.298,00

Total do Hospital

4.912,00
3.300,25
3.607,25

r
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ONCN
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O
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o
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1.498,00
1.498,00

Totaldo CAPS

10.591,50

4.298,00
4.144,50

o
Ia
ei
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CO
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30

R$3.200,00
R$ 2. 150,00
R$2.350,00

49

-

10.591,50

4.144,50
4.912,00

4.298,00

4.298,00
4.298,00

4.298,00

UO36,25]

11.5 12, 50
24.560,00
75.905,75
28.858,00

23.946,00

-

13.815,00

VALOR TOTAL

1

69.075,00

143.676,00

29.472,00
63.549,00

25.788,00
24.867,00

82.890,00

2S.78Q0

845.017,50
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173.148,00
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o
:_3

lAssistenteSocial
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O
O_
o
o
co

o
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NASF

--

1.498,00
1.444,50
1.712,00
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o
o
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DiretorMédico
Enfermeiro
IMedicosPlantonistas segunda a sexta
IMédicos plantonistas fim de semana

HOSPITAL

00
40
20

o
2.800,00 - - 2.700,00
3.200,00

13.815,00
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Tota l Gestão

4V5,00 1

! CUSTOS

o
o

Ia
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i R$
_ $

t-rrr

9.000,00

R$

CUSTOS

Salário

REGIME DE CONTRATAÇÃO PES SOA JURÍDICA

53,50%

g
1
N

Fisioterapeuta
Enfermeiro

CAPS

ADMINISTRADOR

Valor SALÁRIO 1 -Quantidade

—

Carga Horária

SESAU - CHAMAMENTO 2020

o
o
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o
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8
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a
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1.712,00
1.712,00
6.420,00
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1

147.360,00
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o
o
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o
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o
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c.9
o •O
O)
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378.53 1,00
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o
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a

LOiS)
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Eb271. 86,00 1

Salvador, Bahia, 03de abril de 2020

Total PSF

4.912,00
4.912,00
18.420,00

204.922,50

25.788,00
25.327,50
50.655,00

O

R$68.700.00j

R$3.200,00
LR$3. 200,00
R$ 12.000,00

4.221,25
8.44 2,50
34.153,75

o
o
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4.298,00
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N
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PESSOA JURÍDICA

SECRETARIA DE SAUDE DE CAMAMU -BAHIA -CREDENCIAMENTO
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IHStRLJtÈNTØ ÂW[IWF, Da' CÇWSOL4DAÇ"ÁO E ADEQUAÇÕES; DO, ESTATUTO BA
«ASOQ1AÇÂO DE PRQTEÇÀO À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DÊMiJTU[E - INSI1TUtÕ
MARIE PIERRE DE MÜD'É - INS11TUTC MARIE PIERRE bË SÀtidE"» - APROVADO EM
SBLSAGÉkAL ETATUTÁR1A RËALIZÀDA EM7 DE DEZEMBRO DE 2OIL

PÍTLLD 1
'pANQMWAÇÂb,REGIME'JtRfD1CO, DA SEDE EDÕ %oRG,SÃflmeA Ë.

M1LAsiAcÃcs DE RR,ØEÂO k MAIRMDAP' E MNFk1.
MARJ5PÇRílt De .
...f,und* ertrl2 de DAtubro. de 1949;

DEMUtU1PS !NaTrtUtP

kdetèfilnãdQi é getsdEÈ jffifídicavidê dfréitb

pftvdpsem fin. Ivcr,tiyes. VI'n&ôi, déiqhàdaÃsodição dá ttllràzà' õiiI atõm TutÕhomW adniintraWa,
lftànôéirâ é ifriMÕhiaI,iê ffitdráse tõIêtivo iubMeflda à êgisJaãb incidente, ..
êÕe'sádosa qmagestoeflcienió'ns parçdas;ornos.,setQres pP11c954prfvos
com a firrdadq deatener a todos que a ela sedjrijam sem prej9ízo de nenhuma ordem asociaçãopassaa
gflaçpnip dráiãotciaI.
jõ AASdÓiÀÇÂQ DEPROTWOÂ IMtERNIDADE E? (NFÂtCIA;PÉ MutüiPE4Ni)tUtQ
MÀRJE'flERBE piSACÊ .:.pder ser irifiqdo simplesmente pIasigI 9NflTUJO' MRlEJEfi

QUE

SAÚDE" man1endo:suaiederiã Averiída' Battolomeu ChaVás, &n, CehÍro Mütufle-BA,
90 grato dturaGdo7tNaiITUTOMARIEPiERREDE SAÚDE" é1ndetetmhatJo esuá área,
1CUãb àIMnaetSa 0érritr[anaiiànà;
"INSTIT,UTO;UARIE PIERRE DE SAÚDE! f e'mtodás duàs1có'dUtà ë ae&ata o
tFncípios b2ilàrás 'que1 M&tei&n 'b.ordét%mento jurídico brãiIeiro, jMs sêiàfnt Púnciplo§dá, legalidade,,
lnipessoalídadtmoraHdade, pübIiQdade, «onomiddade e da efldeaq no Mrt quaisquer i'scrirdiÕaçS4,øt
preponcejJo. .

etni Qog

!eI[9iQ.;. case pcial, ojenjaç,áç'sexual,-dentre oqtrqs, rnanfenda wentuais

dIôdé(fttido Hffiit&xiecesáârio.para fiSde atingira igualdade.
49. - O 9NSTITVTO MARIE PIERRE DESAÚ.DEt rege--se petopresepte Estt,uioSõ.qiaj, por
Rb9ütëptc:AdiiSfrtrv iné'mó, Mab'uais deÕondutas ê peIã&dis%'osiçõe&Ieais4ue lhe iejnjaplicáveis.
."INSTIYQtQ MARIE PIERRE DE SAÜDÈ" não tetwcarãter polfticdapattidárió,devehdo,.átbr
squ pbjétosoójaL

Ó "Í»$TIIUTQ MÁRIÈ PIÈRE DE sAúorno: ditribui ehtré teus AsSdõs,

Aa

corÍgMhekQs biretorqs, gmrgciQs, MafQnçtfpres colàboradore; Simpati±ahtt ou boadrei, spbMenhuüta
tôrma Q9 prçteXtp ventw4xõed&ite operaiõA, brutos ou líquidos, diVidendos, .bqnbØ$, partiçipçes ou
parcelas do seu pathmônio, ,aülétidos tediàtite o eercicio fl suas atjyidades e ost apháa integralmente n
:óolíáGôtJã'dÓ4eU 6bjeiko social.

4 "iRSTIT(TØ MARtE PIERRE DE SAÚDE TesëWLcdrno càrcterTsS tidmeptal a
;impoflda,flor9apj,ç9 .diõóhiurlidádé Pafá Viabilizár a ia açãot6xetuç& dprçjetQs teri4. qrnp 10w
flf1Øaft desérivõMifiéM dtSçes nas áreas da$aide, daassjêqçia sociaí:e dUçaço aQ pas dpSAãç
srvõsffé aesspriavde

pinéjârnentq í ex%uço eiÕfitidhàís deintêfés côttitt

e djfuso. Qçfentand sjias atfvidades para pidipiciàr'de' f609 integrada a útilizaG rorproca dø seus prõjetqs
prqgrgffiâá efsérvios,

§ if Na

$nyólyjrnitó 4q seu objetp soçj o '1MTU.TU NARIE PiERRE :Ø SAÚDE"

promo,vorá açete preatal»p4Qq:4es*$ educação eiatnç!HocialpàtUitoSe Dern1anenta qüêtri ddi
necessitar.;

4-

9y411wid2dê prêdohizada pëlo "INSTITUTO -MA

'PÍERRE Dt SA.ÚbE será aplicada, k

õjUiào vulrfSfáQél bLiStttiêdÓ eiØnôfflíco e'oóiaie, será realizada dentro'doscrit6rio's e?equisito5'estabetécido5
seus õrodirigentes.
P -43s patAoietros ppr dqfniçb das critérios e requisitos paras gratuidada serão dentre olItcos(
osdeterrp1nospe1osprjçipiob da ;gualdad;pelas normas quê,

àsèfltidfldês bbPefiehteS dC asittêMa

social, leis.- Orân(a de Assistência ;Soctal, LP$), regras do Sistema Úr*q 4.ç SaQdç IS VS e dfretflzes 4
edvçaqreaspeJ.a4eN Dirflese Bases, LD13),
•

40 .0 «JNS11TV]t MARTE PI ERRE DE SAÚDE" ápftà aSüatààdâsrèbutsõS eQêritüài
manütnb é hodêtédVólvibèhWde éutljêUQõt
& O. INSTITIITÕ Jv1ARIE .PIERRE. DE tSAÚDEr poderá instituir Wjpdâ dcutoØta
c.uteÍoAe Viegers; UrsDStØP9tessQs, reunt6øs, e:sintiIms, aetdirigeiitewdo 9ff4SÏ1tUtØMARTpiÊRRt.DE

$AODE", siue atuem fiv?menb na gtâo 'execuliva e para squees que q eia presani sarviço5 espeçifkos,
afravé da coippmvaço efetiva de aaslos, corefeIç6es, translado entre outros, respeitados os valores prflcadoa
na mercado, nargfo'dÓrrespondeïíte a;suafárea deatuaçâo.
--0 INSflITUTO MARIE PIERRE DÊ ÈAúDC de

lygç4 - techojogia§ 4Wra

esterilizaç5; dezinrfeq%ãcb e limpeza técnfca de aflo,s nj4diços hqsf*?lares, para suprir
ortiizaçõesdsaude déá bférta, objetivando o controle de processos infQdcioso e a prpmoção

de praticas adequadass législações sanitárias vigentes, sobre 0,objettem ques1ão,.

opv"re

C4PÍTLJL0 4!
DOS FINS sPPJNOIPIOS

Ó Í&STÍFUTO MARiP!RRE DE SAQpP terá coiíib bbjéti'.Lc gerato deaenvolviniento
9estãÓ, teõboIO9is e..pesquisas inovadqras, nas ár,e.as leaúdè4 eduâaçã osiátárioia social em seus
-,conceitos amplos, rapgendo reas on cionantes e detérminantes como, OfliflÇ e4epo, editor?*,
prssfãçlo ae seçyiçoj, pse$pa etonsUltoriâ, akmentaçø, teso ambiente, sanament9L JItur lS2et eportb,
wa.ndo qqIldade de vida, tëfldõ a educaçâoomo ihstrumett dp proóçâo, dèfeSa e r1(flo da pe$oã
Turfna, atuándis sempreari consonância com as Leis Orgânicas daAssistêntta Social Q.OM), da Saúde JLQS)
«Êdbc4q (LUB).
Parkgraro únlco -Para 4,cgnseçução dos seus objetivos bdíis. efliqUE se constitua enJiniitaçb,
o'qNTlTjyQ LOARIE, PIRRE DE WAÜDE podêrá fl si só, ou einóiivênioscçm wtras inditüIçoes,
reajizar asse9uiités çôes, dentre aáreas esbeIcid'as no Capul

1

Raar getào em saúde pública; privada.é preslaQo dneMços na área dasaÚdee

II-

Ratizar gestão em asiatência- sociaI -,e- prestaçãode sqjy1ço, Nf.*4ã4é •aitência

social;,
em educaâo e práticas ecIúcÉiEM cõm .desehvóhdrtíênto pedagógico,

IIIcpnfor&aWDB.
IV'

irçceptivar pesquisas qu,e permim, contleqj.meto dairea11d4de dá saúde, astêncIa
s1aI eedytaçtq; sspsprandoireta ounditeta) grupos interessados efiidésËhvólverçrcjetb de peflüa ou
curps 4eiprlmorprnent0j
DesõnVblQêr oufinantiárpesquisas, monitoramentoepraduçaocjentjfla;
Vi-

hcehtiQãP a atuaIiãAo de Pesquisadõres e a formação e a adu.caç$o permanente de

eufsbs hümano;

-Vil,

CéIelrar parcerias com empresas de inovação te.Õholôgica e dêsnVõIvimeiíto de
softWarõs para 'áteasilins, termorde cooperação téçnicano ramode gestão e afins, çoJniQs entre entidades
pøITcate/ otrivaqs entreii

o

gir)afor4oscconitecirtentb depèsqu1saør€s cojwa fihaIidáde defëte&Is.ugOrt
ôtâíii±aôes ÓhVoIidastbmas probiema6hiio htés&déte?fl1triahM da ade p d!
assisrehciá iodiài

ffi
ealzar peqursas pçopna atou. Si parceria com outras QranlzaçQes Øubhas ou
riideradbs
pflvÉd'as .e• esquadores lne,rssadçs tio séú e jua dióriâMeníci, visandq ppflç4 põt1éhta
Ptstar Assessoria Juria, Adtpi*àtivp e CÓbtábiL Qrtsúitor1a. .orgaçØ; eK
oq, rjjei abinte,
Çapatitãâo de RcUrsqs Humangs~ nas áreasiJe' aboiatiitrn6 8 cÕoperatKIiSmQ,
saude, cditura, esporte ç lazer respoiísabihdade sobial, cnaoa esdpteQcerne voluntariado cróratiÕ, éfltTe
•.LJtrQS.

Realizar ,cursos p trçínamentçs própríós e/bu èt pMceria com ouas prgz.aç*es
:úbflcaõ UpTivad* ?ruistenla presenci,;ele 4, distãhcia, promovendo tármqáQëtn94e o[aQ área ttféica
e.pós-graduação,
esol6g1ca;a portíUQ çqrsgTdé
xi

.ãffiovdít WngítsôL semh1ãrioø oficinas e outros ey?nto& p8fà à tonstiúk e

til-

PaitícfpAr do sistema de inovação de iniciativa públicas ou privadas de prOrflQÇa da

ciência e tecno)ogfa para ia 'melhpria 4e Sistemas relacionâdos à. objeto do "1N9t1t070 ..fl!E P1ERRE ng
$Ã1Dn
XiV4

oàr apoio a. curso pesquisas £ outras atividades nos prçgr*mis manados pelas.
JtftÜtçMs 4''sijp supadpr(lg) eaiú.p ade.inovaço eónoIógle:•
Manter itercâmbiocom Outros•organismos têlàdoÁaddsàtsuãflti9idades;

o

XVIPretar serviços reiàciónados ao seu objetivo geM, de forma independente ou para
organizáç6i4púbIlcasÓí1 iWdaE
xvi)

Frõmovêr projetos e açôssociaIs que busquem a ;mpiementaç eesenvoIvtniento dos
tQrÇeítt?S dsQde, siflnpIa sqpial e edQc4o dentço daspieade
XWir

Eitar4icoeditr, PVPhcaPÕs

XIL

Atéhdimentoà, popliaço em ituaçõS emergnbiaS n área da saúde visando a.
SeurrfÇ humana, tais,, demo,
.de®rrçntes4enova doença nq pais QU de-catástrofe sem
XX-

PSticipaço em programas 4e ssisênqia'e coopéraçáo.tÓchiM1b torna
es4UiS
fids desses baffipôs,desenVolVidas pr èntidades estarni'sou particulares nacibnakeiPterflcronai:

MI-

Or9adlzq9 prpynoço e participação

atividdesulturajsetduca.onOi, taiS oont
6

O 0052
ttëiflàrneritos,. tQI1têr.&ciaL $ernjnfri* expç&çõ4s e oút?

5?nías d edivulgaçÃo do avanços (&çpQ ?

Ótetitlfic,qs, ejjispas áteasd-atuação, do Brafte& outros paiss,

e intrPacíÕh8[sEa 1n?ndarnr1t
depr*tQ8eMfPrQ9@W Eis prprjçsou dá outras éhtidSdescolli o6jêtivossemelharts aoçUiJ{STLTuTD.MARl
XXII-

Capta04 de recurso

PERRE aU'ÜPE
Piétáçãa de(érviços, prodb &bfl5a:deprcdUtord8corpts 4 §S àVddt
XXIfl
cujás receitas devàtãb set aphadseni projetos compOVO com eobjeto,social df"INSTlTUTflMARtEPIERE
itË SAQQE JxKjefldØ, irçIusie licenciár ot.qe4erftáe4iêftos1utoPáiS;
DesenvoIvimnto de ipai lúer..õutrasavidads corSaa; necessriarâ teWlzqç~crdps
X1\.
•dbjetiS'csxia ihstiturçâo
XXVXXVI-

MmbIirar

associativa hã,ãrea deatI

ornqvernegraçbØ ações tóflêtor'goMnáfMntàI úniciOM priváda;

?M-

Pesenvotyr Prograàiã& treinSmentoS capacitaçãoe atUà]içtjunto•aas pçpfissjopS

XXVIII'

ihcêôtívãr e desehvoiv& estudos, pesquisa s,programos e projelos rta keas sociais,

dwsaúde;

etofl6iÕas, saúd& teno1ogí,educação;
-XXIX-

Pçppp9&rda segurança alimentare nutricional;

XX*

Promover a Medic'inaPrevehtiva;

XXXI-

Désen.olver programa de saúde, do trabalhador;,

XXXII-

WPúli
! J3

proTssionaI.arits edgrac4aço;

XXXi..

(ngrarastiyjdade e saúde com faculdades, yiver daOseftsÇolieq UCOP@30virão&

XXXIW

Colab'otarpëlbs mérosadéquëdos,.no Brasil ,c ríriextédar;comas tnsituiçôbs púbIícase

no ivetang'e a enálmo, PesquiâO,-IssistênçO, médica, informática, i4cflic&adnjnisfrflya•Øu.tjentÍfiças
por maio dercorivrjips, Visando
detçço precoqede gravcsaúde qmqpa:
XXXV- Promover a capacitaçaa e tWinametbdeRecurso& Hútnanõtfla átêàdà SAúdé;
XXXVI- Profl1ovflmunidades d&saúde ou unidades,móveis 05grâmaâ dksistènÕiaJtidtcá
cotetat.dé exames, tom b apoio deVQIQntrios e'agentes comunitários estdeem sosboat-Ão iSunviaç

O 005.3
)ÇXvoIut%tãíio.dÕIh-b à

Exeóutàr outros- serviços correlatos ha áfeá da saúde, cQm, ê?ifásQ no p(ogrrflg de
ivo-deíropíciàri.a Destokcareríie e:sGTff recurs:p 0 apoio psicossocial e material paraiupeçat
dá sua -fanlliaj

oureduzir asteflciô'hcissc sofrirreyflo

ÇQçWfl- QsejypI$r pôr miô:dãesco1a de saúdèlP4S.ttTOtQ MtÊ1kÈkRE ØE s4ÜflÉP
uroe graduação e ápéSioametito tiãteà da túde eeausçãQrno quefangeio item X;
UXIt

begênÁvimentd dedia9nóstios1e solo 6Gs paraboPit?i terf?rneQtasern gesjâopara

saúde-pública.
íL.

ColØorar.cqm pôderespúbIicos tio e(aTnè-eencaffiinhámentôS de ,atosçnorïnailvõs;,de

ualqyeç eØéi,, relativos às fihaIidS-fisttutárias4-servJçøs corrélatos, bem tõmo colabprar oaonGepçâo
iniplérfienráção dêpõIítíbcaS'
XLIr

Promovera difujndirIPcnologiatsQctats apcdas nas diverssáre?s?flp, ptflidatravés,
poBrasiheafnd* n6 Exterior

de permareflte
XL1L

Çóôr.denât e integrar difetentS competências eiítÊSsïeuSsociàdospatàatèhdfrnéhtô

a pvjetôs quê tenham pbr eigênbta bastes a ntqduo de inoyao, tecnoló9lcãL metõdotogicas, e de stk
iøssegurando prezo gpadps -parõe. 4qqqaUdáde4entje estas osp.rqcessos qeesedJi;aço;
Nile

Pjqover o repassa das tecnologias absorvídàs

ré

ôPãditâdô pésoã1 tëÔtiiôà-dê&Wô1vidb
XLIVxLY
)cQE

ou dêsensiõMdàs. bebi tdffi& a
-

Âdmfrisfrsre.gerit, hospitais, clinicas; gostos de aúde;n&pscto.frnageose1ibqratÓriós;
estõdfoIha de, pagamento,,
Programe. 4e cQmpQ15ffiço eeutrJizaçq ?mbiental;
denecessdaespçjis;

XLVII-

p obrrnpIerepm
a

XLVIII

Ççnvlt*schnicas efIalrnológicas;

XLIX,

'ri-atámento odõntoh59ieo-é próteses efn-g$ral;
Mpptagem dé bpIsaqucentro de terceirização de-ttbalho d&multkatMdade hsoSdo:
senvoIverprograrna dQ'parceçias pbIipo e privado;

LA-

LIII-

AUviØadesde atendim.epjq-eni pronto-socorro e unidades ,hospitaíáres paatSmt

DSnvoivet ações. de educação pesquisa voltadas àoêsehVbMrpento- ecopôice
400'jRlr através da cursos tecnóLpgos(qursos profls&onalizgnteuensinasuperiot

O 005
QegenvolVer ÀVjvtdadesidçrgQmç&de gnlprégde renda;
tLV-

Gerir pr99!an1ade bp)sasdeestUdoe de eqdisa

Lyl-

$eftr sryiços déLaahderi3, Limp'ezai4bspitalar,

baíide;

sfeffluzaçA4egQsirfiédic&hóSpitalar;
FfõmÕver ações de rintaçffo ali n%ntat/nütriciôóãl e tratamet para obesi4aer
,prãlicasfrSatÏMfltaf:dePetidflóia qqirnjqa trnstotnos psiqúFtrib Õ;sfrns;
LVIk

i-Yln

Apqiar e acÓlhet ã põlitica pública de imTgraço, prqmpypdoern(eo, eddcà$ó,

quà4deHVtdábttnda1Sbcial.

49Às, gç6os preViitas neate ,pctIgo, confiõúràiii-sé medinte a jtbdqçk

djrt i°

Qs;atravsddoaçág*cé.cIirsD fIsidb,
PfÕJéSrQgramaspJanosa:aôêéIøfft'iéiô &parcèiàs2
humatios e ffnahceitos du aiudá pela presta4o de serviços deapoip a outras otai1izaç5ét em fins lucratvcs e a
ddwrpâblicopi5ac$b qq:.gememreasaflns.
§ W As ações, pyeyjst no' inciso "IX'! reaIi±ar-&ed nidiàMe :pflns a CQIWWQS çpjp
prqlissionais o inshf4tç6e tecnicamente habilitados e legalmente autorizados pa ç exercicto das ati vidades
spõdfíÕàd
0
0 ~wexerc10.adas auaaabvjdS o "INSTITUTO MARIE PIERRE.DESAOÓEfletá a popMdade

drnarpa alias epreaâeqrsinais depropágnda e o seu uso'ekdSVoÇara disUhguir:

1.'SeMço dè:,
a.)--ComúbOoãó,,,publiàdad&e~propaganda;

1$ ÈsffidiqJoogrficpyciften1atqgrâ1Qo e similar
,01 Ep~IncLe,
,çclvçpçjo;

4) DiVersão; efltréteftimento e auxiliares;
6) gorterjo eudIiaxe
O Orgpniza$o $ -feíras e*pÜsiçôas, bazarês, congressos, esptácuto aYtísticot deØõrtivo e
cuItürai
g) Sençqsde caráter qpQto, rcreaflvo.ioc[aIeçuItraJ;semfina lidada Iycçgflva;
h). Sep4ços 4e caráter filantrópico, comunitário ebenéflterIte
11 -PtødUtøs ou mercadorias de:

o 0055
•0 Pap&, IMo impresç datô4s.otipósI
ihclU1vettntSrntsa:
b) Ruupaa aesóçs eni
ç) bigos de4e&&àçAdê.àftélãtO dt.armàdn;
d)i JólãsebiJút&iàs;
é JogoszbrinqUedQ5 mgeal;
t figos oqarteftofrde coúróoude rmitaçâÕdcouro,
g) e

:boiáàs.e?saõâiSem geral;

h} MóV&restauradosremçd*d9s,e refprmados.
.A,ff5_1Pbderátt(hiN&TlTUTQ MÀRIE PIERRE DE SAÚDE"pár

Õ''ecuØodo seu Objeto

social na condpç4oje Epfi4acl Beneiicentë dAssitôncia £oeial, se ua1iffc$ cotpo Organização ?qçial CQ1

..inieags Munícipip3, Estad&sõiiUniãó:

0 -A"-área de'atua.ção 4o t9NSTITUWMARIE PlRR DaAQPE'k$?á pfloritaflàtMz1te.tn
w& otêçri6Jo jdflãtqmecAf'tiq de rpresçntaço, filiais eqstôs d&sêMfl 64üe rtâo à irn$d.è dê íSi±at
parÇQri$ cçmgrg ismogNfêffidonaWpà(aJNtërcmbiôaptinflan1entQe .øoØto
: 10 - O 'lS1T?ÚtQ MARÍE PIERREDE' $AÚPE" poder ÇQflUi[ 0J
econômico, para realização de seMos.épeãfldcôË*auiõrfôffiiõ
em nornías específicas quâtdoda sQ.:coi1stitui4â
20- O "INSTITUTO MARIE PIERREDEAÜDE" pøtéxflrrnarparceríacom organizaçQ
datójidade CÍVI PodeNb1iço, .comissões conselhos municipais,sttuaisefeder?is,:assih1 iqtogpor
t*matanetøflàjgij t,pnip,aL

Art. 70.- Afiqj decurnprirsuasfinaliddes, visandp 0 suasustentâbilidde, o INSTITUTO MARtE
PIERRE DE SAÚDE. jodefá, £itilitãndo todõs os meios ..IegaiMenter permitidos,,

organizar em unidades

tndepnentes 4q traaIho enomiada epartameptcs ou filiais, regidos pelo reimenb interno e mormas
oppraciQniçpepFficada4viàtriz

CPÍTÜLO ifi
DOS ASSÕCIÁDÕS - ADMISSÃO SUSPÈNSÂÕ, E)tÕLUSÂØ EDEMISSÂO
Art. 8 O 91NISTJtUTO. MARtE PIERRE DE SAÚDE!'1 c9n4 com urn ;flÜmerO4flTflo S
assodadGs. podendotiilar.se Pesdas FlsicasouJuridicas, Naõlõnai&ê íntémádionàis, quê dasêjareftl%ontribüi(
aflvftpiente atrv0sdetonftibuiØesn'iensajs1 .doa*s rfigiaj1esou espprtditas ou ainda qqelasque, tcritéric

lo

0 0056

tbjèbvos fçt 1tSTITUTQ MARIE PIERRE DÉSAt1OE9

çi° ÁquaIidadede. assoqØo 4 PeÕ

42

portantd iriiransfetIVeL

Aspe$6as. fisitas :qú.êx dCsQIOrÇMipgrçssar,,no quflo social deverA'

gqfltçs rêquisÍtõb
1 - Éntar carta 4e apreseyit3âo aihada por 03 (três) assacIacjQs Jfr pertençenes ap

WstlTIStD MAJkPJERREME SAÚDE quítetcom suas obriga5esasqcia1IVaSst peflelícentés
ap quadrãMã sotiaoor mais de Otrs

JI — )RquØtjisu -SdFtissão BÕCÕnseIhePdministçaçEp, 2VQ an?1iar aprõpôsta, pára
pceitLa oujústiflc&õ seu píarcer qfltrário 1 4rrisstQ.
§ 36

- Às possoas,ju6diças—quP dpjajem ijigressar çomó Entidades assôciadas deverão apresentar

prapsí&d"éyiøaent

*Í±. d 'INSTItLkTCM*RiE )1ÉRRÉ DË.SAt$bÉ' obdecendq

sqguintQ fqqj,í9s

-IA própósta deVErá GeUeit&peia DiretoriaS

irÓ CófiseikdP.Adnnistrgo4o, ¶NSTLTU1GIVIR1 IERE••DESAÚDE'teiá!õ prd&3O4tÍntiidÏas,
a contal. Tcpbitnen»øa'prpAosta; paradceitá-la ou jdstiftW Ó:seuiatécercobírário bdmia:
11

Ar.. :99

Ouadm4S s®iadõflc 4tIN$,TlTVTQMAiE PIERRE DESAÚPa?' é çqtspe!aqnio

4e pessoas dassc4asnasseguinte? catgqris
1

MsQcIatjosFvnadØres a&sirn cqpsideradosaqu*s que tiyerem participadó da réunião dó Con&eIhõ

* Adm'Nst(ao de eqntjtqiçao da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE £ A INPÂ}401& E
MUT1JIPE '9NSTITUTaMARJE PIERRË DflÀÚE":

fl.

Assoqs Cftivos; Assim coqsj4e raqs aqueles: que prestarem serviços voIwitáhos - dohslahtek &n

favor do IN&TITÂJTO MARTE PIERRE DE$AÚDE"
III. AgsoIatõs.Beiiieniéritós: assim considerados iqueles que, por BtoSds real e costumeiro deicaçáo,
dagratiØb'Øo INSTITUTOMARIE PIEREOE SÂÜQE':
§1° -

1 d.qr0&aséo qiadqsfuJ)dçbres, E.fivos, e.ffeJ1eêatos:,.sercçneridas.péUx PresIee #o
11

n
pr;
U
qqnlhq decAdrninisttaçãt.

Arte

1.
ii

iÓ°- $o

c:upflOEatutp e derna15 normas yiçnt;..
ppellaroa pjjncIios e valores.de1á ástocção zelàadó poPsua lma.gemk

ItT

Cqntihutr reuiarmente contas rtíerísahdadss estabeleqid$ eItCbn$eiho deAdrpiistraç&q e
éipq da gesto;
bOttaS..bbrJg8s pecuniãriaroeçess4iias

iv

Participr qutolaborar, direla ou indlretqmentei nas atividdesxJesenvolvldaê pela asociaçâo,
Pa?tijpr das assisnábièia§ gerais ordinãtiës éextràDminfáras êdag tu1 ièuafldo, tøbVags

¶

éiàhddcistês;
Vi.
W.

AdatÉir,as d6dsái59 dwassèmbleiu;
o 9NSflTUtQMÁRIg P(ERgg o

AQDr, respeitØçjo e4azep4o rflpeitqi QYêsePté
Esttutõ.SóclS, Rig.iSilio lrMôtno e às, déis6e da Dketoã Eèd(iIF «d Offisdb,de ,
.AtírniliistraØo, cohpõrand'o %et2rankCLfl1efltoõÇiale na•sua nqbterntsãp;

Vji.

ix:

AÕeitate deempeihartoni digniddeosçargoS paçaqs quajspr2meIios ou osQnrgpsqqe
?Sa!T1;
Mahtër4éem,dia tom suas.donttílduiçôes;
Defender apatrirn*nic e os interesses'do 9NSTI7UTO MARIE PIERIg PESA-O

Art %1° SHireitMPrrvátIvos dôs.Assoôladót

1.

Parti

gerpísordií1á?iasLe extraordinárias êda reuniôesquandhconvócàda&

tespéiti1dõ atdêôisôes;
II.

Propbntrav6s?dosM,eíos previsios ®..Estatütø SiaLas

õvenierítestõ

interesse social;
III-

JSolióitarexclusão quandà. julgar neáêssá?i&,prôtboraffdô.jubIoa

P1ERRPE SAÚDE" opeiidø, desde que quies'com suas obngaç6s sociais

f 10 -Pari- exclusão espontânea do ?ssqciaç.Q1 basta .encafllhar a spliçio. 4o seu *starnQnto
dehiiivb, 6ttayés .6e miis cørrespótênda, ditiçida ao tonselhõ de AdmnisfrâçAodr91SISTITUTO VARIE
IE9RE DE SÀEiflE"

12

.-.
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ZiiQsopiadctqueitenha olicitadôtãdémiSão esYofflaneamenté nS poderá Solicitar o seu retorno
t4uádfdeassotiadb.

ML D Oaasspçiados pqdprão fpnpargruposdç trabalho cÓnitØ1ênia d&CdnselhbdéAdrtiihistr8o
in4epçndeptdaflVtçit acJrninistrâtivâ partdéenvdlverátiVidádes como:
SeMoidaôIühtarido:
Il

:uh
iv;

RiIesde eventos.de cn?rate.rnizaço;:
GrvpS $uios pesqt4sa
Dftálã àtMdàdê.te ihterése dos associados

fl.i-4exçIus(aØoaspcia9
11.

DesyJo dos bons 4s1umes;

11C

GmVà yiãIãd d&ÉstatUSotiãi dól!4STJTkJTO MÂR1E.121ÈËËD SAÚDE

itt-

AWída4ês'qUec ntrarieffifl decisões de mtSlaçiÕLCànsélhQ I014sQdiad
My[adesg.Qcpptrfleço..as dçises
irtÓria axectgiva;

M

P!!Brnar, pu tratr Oe içrn dsrespeitosa 'membro dó Coriélhà de Admlhlst?aãb, DiretoIíâ
Y
Executia4Msodàdo4Õ "INSTITUTO MARIERIERRE DESPÜbP;
vi-

gøtidutadúvida,Modtbttosou imorais.

AJüjzarçtwsenuQconhecidajustcausa, ações jtdipiais de quàiqur nattíretá dontrao1NTiTUTO
viiNAIE PJERftE DE.SAÚDE
VIII- P4erffianqcerexn inadimplentespor mais de 03(vês) meses; consecutivos °'i não, e após 10(dbz)
dígs contadpsem que o débito-lhe forapreseuitsdô
Artl 4°-.Q assqóiq,do,inlividuài da ingtitucional, que cómeterem jüstaÕatlsa, tnfrlilgiro.prese.nte estatutoe
ás,diaffi5à hô?tasigetffaJ1aassõÕíaç&"iNS11TUTO MARIÊ PIERRÉ DE $ÂÜØE".op verihaa exercerattvi4ade
QUê compiomêtam a ética moral. ou caqsm prejuízo flnanceirp ao "INSTITUTO MARjE PIERRE DE MÚDE,
poderá resporkderPrQcedirnçlto Disciplinar par,aapuraçao dp responsabilidade, por meio dá processoqLí"âãe
mpISéfeskê cofifraditóTiotàrtpasíveLdasèguintes sanções:

1IIIII-

a4ieM.noi poreçritõ;
suspensões dos seus diteitos por tempo deternílnadô;
exõiífsãcdõ quadro de associado.

S 1.Pfniçfa aiUstataua oassociado será devidamenlernotlfitado:dos fatosta ele imputadoatráés.
13

dá nótjaó extrajüdfciat,para déáØtêéntè sua dérea prévia: do.rà&-de20 (ifle) 4ia a contar Øo
reqeDfrnento4kcøJnqnkaço)
§2? --Apób 0,. deWtS d&j5t±b déõ(pto• rio parâtfÓ aíntêrioi, rndependenÇemQeqa pesantçãp de
defesa, a repreet
er ecididaem;eunio ex(rnordiftâradõ CbnsethdêÀdítiinistraçâo, poYrtàiotiá
símpíesdeyotos dçstbnseeirqs prçQnes.
§ 3- AqenaEseráuaiplicádás pelb GonselhoaAdm) tra9be Poderão contitúi?'Serfl&
E.
O.
III.

áciVártândih Øôr;ésctito;
Suspendo ded (tflriia)'dfas atée2 (doi) áfloa;
pliminaoD,obxjVadro,sodaL

4 0. A :adÇlêiiêíiciâ, 06f Stiitõ, Será e[b&ada pelo Cohselh& dá .Adnirttraão; cóm' â'is6 dë.
'fêàebnentó, ihfõrn andbo motivo.
Ø,cõetidq a repetiç'p do fâto, oassocíaçlo Xer§ suspwdos
peto'tonselho de Administração,, com expõsiçâo4einotl'vos
supnoranoyenta 07dias consez

t

160, frdurandÕ-.:ofàto, ou que vnhaatonieter mais, transtornos, ^ho prazõ e :novieilta (0) aias
.vençcutivos, 'o âsoidoserá tondüzidaaoTConselho deAdministraçâo para pautaraspa eciuso:
§70, Modo

asd ad&(á)que estejflm procedimento e4xcIusaers?rntiØQ o djrel,tode dêfs*

na ÁseítbieI,:
db 9,Rssociaido pdluIda estiver lotados p'rÕjetbs1 p?9gãmãs e depattafllenl* oSjeus.
§ Cdeitos d pacípaçâp sêrãôëliHiiiados'
2-. Apitada a pena- de: eXctso caberá reteurso, pot parts da assQCda excljFdQ, ao Cnsçlho d8
AdinisfraçAp, o qu41 ØevQrá, no prazo cle 3Q (trinta) dias contados da decisâo de sua exélusão, atravé's de
nØtificaç5b extrJUdiôià1, Srobjet&de de!ibet4Óem Últimainstânct.
1.0— ÜNtake2:xciUído,.quaIquer que seja pmotivo, no te'jo as ia.doLo direito de pleitear indeMtzgç&o
ou,corngençpde quaLqu%naturaa, sejaçte titwl.o for,

Art. 15° Semprejuizo.deouttás Condutas negativas, qüeVeilhâmlser, ideintifidada9 pôttedõrmenle,,scã
tonsideraclajustà'causá pàrtôs fihspreVistõs no art..14t
I. Rricas inconpativei coma moral e os. bons costumes .qyapossant ?fQtar ou comprometer,a ímgern
da aÔdiação:
14

e
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H. Exér6fcIõ:.dõ:;gWídásjRbj as4u

santtet* ouompconieters imagedtaspçjaço;

,lu,, PdtiW sato-ofrártqqu çQmp?P$l cqrp os.:obieUvos daS associa$o;

1V Ofénsá frsicà ou hibraFanut?Õ ãssdctado.

Ajt.16t -

pna qè•expuJ$o aosoçiado quecrnte.r jflasfaltas meriiqaada

noaart 13 e 14 terá assçgyraçlo defefl;üntcoConselho deAdministração qbé, casojulgue pelaprocedencia
d1ão hba hatup'rim4rra.Asspibleiàeralaffàbfdin

$ra 4Ue

da uM 'Nesk, tnmentu p)Ciderã ø associado apresentar Recurso 4Ásentleià Geral pUe .deVçffi
do Qonsõlho dbÃdhIidtFaÇão e'á ÊeóüitáT4o ãSoôido»

§10 'pefta&eurôãbÉô ttreÁt&sér ãpïlcat s'.2I3(/bistetços) dos asscílospresptes4 Assefleia'
GétàtôtàréhipeIsua:apiIação, iayftdë votação s4reta.,

02Enqpanfo tiuraro processo anjiriisVatJvo 4b apuração didplihar, Ussõbíadonão poderá apresentar sua
ndiaaturo a argoselevvps nem, tpnipouc&éketcer o direito de vbtb,

Ad I1° -Os

qóiadqé não responderão, nem mesmo sUbsidiaríamentq, pej.s qdgaç.Õeé &súmida

pelo "INSTITJJTQ.MARIS PÍÊE DE

ÇPiTULO l

1%ØQNsjJTUlÇ4

O$ O,RQÂOS EDA ADMINISTRAÇÃO:

krt. i -Õ 8INSÍITUT.Q MARIEPjERRg DE SAÜDE"é com posto.:dÓsseguintes Órflos paa
.suaàdminfstraãô;

1,5
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-MsønibIeiaQeràl;

1.
JE

ConseIhocIe A4mjnistraçãp

111

pletorjà gjeôutiva;
'rCÕtíSOIho ISbaI;

IV

jQp ÜIN8TITLJTQ

MfiRIg PIgRE DESAÚDE podéiâóiiar CohsIh dGÃdninistraç&Q

oqajs- otk esp1fiçç pempçe-tue fór rie'ódssário:ara atender .bs reqUis1tosde quálificação ,,ppmo
Organizaçao Soçiál em üm determinado ente da geOeT4ção. AcríaØo dependerá de deiibéraço

ma]or1ti9a da ASSEIV?LÈIA GERAL ÈXTRAORDIWÁRIA convocada especiflcamnte para este
fiitÇ que.f&ar&tua compqsição- e.o prazo de mandato,

26 ,.

pesd.qya•sejam corripatíveiscom aJe9Islaço3ocáI, serêbap(icAyeis em :elaçto aos;

Cpnselftds deAd

str

totais õtFespeciflos, os QPtros dispositivos téferëntSao Côhselho

da Administração~p--peus,membros. no presente Estatuto.

4' 30 Oú tÕnáeIhø déiAdmiditração locais ou espectficos no se confundem .com 'o
Cbh'splUo:de Admit31tr3ç*0 sefldq? atuação daquptes limitada gepgraflQmente ?o territóÊio do.,
ente, fqder?dp rsppn%áyqLpeIa quáliflôação como Organização Sbáiàl.

40 .; Oà srstemade eStãÕ e: der, auditoria interna 4o "INSTITUTO MÁRIE PIERRE DÈ
;$AÚDÈIÚ estarã o tbnUdos río Rgimentq Interno etnos Manuisque disporâoole os Repijrsçs
Humanos e os procedimentps para eontrataç$o de serViços? compras, alienações, orçamento e
ihàflçà.

§5

-

Q RegInierIQ Interno e os M?nuals obedecerão aos qonceftosdfre,trizes e princípios

de rfiôdrnrd'ad'e adiiài'sttatiVa e defidirâo os meios e processos :eçcütRios necessários à
colimação dor, objetivos do, INSTITUTO MARIE RIERRE DE SAUDE"

DA ASSEMBLÉIA GERAL

O

0062

Âr4 190-.AAsstmbleia GraU&ór9âo mádrnõ eÕberaho&"IWaTlTUrO.NARiERIERRg:I$AÚDr
ese reunirá crdinanainente1 anualmente até'o uInio drG do, mês de março para tomar conhecimento da ação da
Giretbria Ê cúfW:e,.exttâórdiharràrttënte quãno cqnvocdaporescrito, com 1b déz dias Sântêcedênda pela
tftetodaExçüuvapu pe[bprSdente d& Conselho dAdrtfinistráçãó;

§ 1°+ÂAsaembrQiaGera[ éco
1. nstitulØa pIosaasdciadÕS cofltriblflfltés,no gbko de-çup Jéitoesoïinte
podâó1er41sÕUtfds gsi1atériaseonfantes das respectivas'orqens4pcjia;

V0 -AsrpIa Geral sei reuhirá

aordinaflbrnerffé quando çqnvocadaarquetIrnento'dÕ Ptésidéhte

do ÇoneJho de: Adtt'ínMØo, do ÕQhselhb Fiscal, ou 1/5 Çurn quinto) :dos asociadbs que isubscrevérâde
5spêcificarão-bstnotivps4 convocação,
30'-Qübn&Ya Absembleiq for convocqdq pQIop..Àssoçiaos, peFbCoi1sethoÃscal ÓüpelGConôêJhõde
Adm;nt1raçâo, nõ prato dá 1 U (dez) dza& contadosda tiatakntrega do requerimentb, quç déverá ser encaminhado
o9reiidente.taso Pesidenterião convocar aÀemblêià no prazo de a(frês) disØoieÕ bintento daresp9tiva
porsua reálizaçÍotàcãQaconyocaçâo;

§4'- A ssehbléiãgeYtdecidfrâ pdr maig",dpp votos presentesi quftinçionar emprjrneira pnyoçaçkø
cm a preêna rnuiirta e '3 doís torçõs,), dôt associados ctnt?ibuintes eiii eunda côhvocaço3Q (trinta)
Q4osap6 a prfrnefra, ççnvquaiquer nâmeró,~ salyo nos casos previsto nestestatutb;

:50 AsAssembléiasers serão convocadas mediapta.tdital .íixadà na sedósQçial4 Instituição, CO)fl
afltécedêrícia mihíma.4é tOi(dé±)diâs desüaféaltzaçãoou püblibadoem jdntaídè 9ràndé circülaçãb õídoTistatá:
dapdrriéjraê sea achanjada1 otdemdo dia, e otiørnëde quem &conVQcou.

61

-

Çé te enka4tõ d0MINSTITUTOMARIEPIERREDE SÁÚDE"nos çontrats4as unidçdes dqverào

pârUcipar daí aOseMINIã§gerais ótdfnarias, sitdo obrigatório a'aptesbntação daí meta ØIrïõ'.

às é

resUitadbsdWparaua<ges1Ao

Ait 20°. toipete1Asembleia Geral:
1.

Fistaiïzatos ffiérnbrosdorINSTITUTO MARIE PIERRE DE SAÚDE', nacóÃsecuçãodé seusojètivçs.

Aprecir.q øerar sobre s- contas do Conselhp de Administraçtocelativs ao - exercício. afltetiõr
aóQlnpanhádas do Parecet&do Conselho Fical
M.

iii.

Deliberar sobrep previso o!çantentária e.a prestação decontas, aprêsóntadã pela D[retoriaExecutiva;

,IV- De[bêrar sobre. 4úãiqüer questôés que envolvam modiftcaçâbs na estrutura ou na tlnaíidad& do
17
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INSTITUTO MARrE PlREDËSÁúDiËh
Apróv& &régin éhtintô.e ëÓdiúoüe conu(qqe regulamenteõs vários setores deatividadps'd

j1AgPIERtDt SÂODÉ";
.V.
-

Maliar e.detínir.o planejamenta $trabalho.do petfõdoseguintÓ;
PQliberenluart .à rfo.rmtetatdtãHà é.dissóluçâç do "INSTITUtO MARIP.iERRtôE SÀÚDE"
snpatriniônlqna formatleLentãó viGnté;

Y

VII. OSii, em, iftiraa ihtãhciá, sobre iodo e qpalqupr assunto -de interesse, social, Denir corno sobre -qa.
casos omissos no presçpe Estatuto,,
DO CONSELHO DE ADMINISTRÀÇA15

de, MmihistKção4o órgão mãximode dq1iberçosupMor døíNSttYUTO
MARIE ÍÉRRg DE SAÜDEP e é<composWpq1i membros:
M., 2f0,

2ba401MvJntÓ:a quarenta por dên1ojdernetn,ros natos represeh(nte&do PoderP!ico,sejido
t34rès) reresehtántes'dp poder executivo (daesf6ta municipal, estadual, ou, federaÍ), 4hdicdotpêIas respkcuvas
autoridades públicas hierrdíca;
II.

20-a iP (vinte a trinta por cento). de-, qlemoroA natos rgrentante1de

dads Ø3bidadé

cMIi tõtalitáhdo03Xtrês) nimbio, iendo: 01. (uni) representãnte$ AssociaçâQ Médica, stdUaI Municjpa ou
FederalQj (un :repceënthte do Coreh e 01
11h

áreas afüis:

40 10%,jdez por ce'nto), de membros eleitos dentre os membros ou o ssocíadds,sefldo: E (um)

zepTsentahfe eleito pelos ppcjdos;
IV.

10 ã30°kÇdei.atrjnta portento) ddtnembros eléltos pelos emaisintêgrantes db C9nselh9 dentre:

Øçssoas Øs notória capacidade prôfissional e renhecidaidonéidáde moral, sendo:03 (trs)reptesentantès eleitos
gelo Conselho;
V.

até 10% Øez por cento) de niêffibros- índicados peIeitoa ria formíStbdIpcida pelo, estatuto,

sendo: 01 tum?represeiftaPtÓdo corpo funcional, eleito peíõs:.funôionários,,
represéntatiQa.

ou,

Indicado$la sua pEncipa[ntidade

11?. O ?êrSentan1e de qW trátao itiiso V,gerá eleito, ou- indicado quando da constituição do corpó
funcional, sem preLUi±o,-Õté:então, das atividades do Conselhb-dsAdministraço.
21-0s membros-efeitos, ou indicados para conipor o Conselho deAdrpíflisfrâçâõ terão mandatode(4)
quatro anos, admitida reçqndúçâ~ óà membros natpsserão indlõados e substituídos tquàIcuèrtehipo1 sendo que
18

pSrorndafo smet*depsmefq&d$er de 02 do) rios; devendo arbnovaçào da

4

p$ddàdee prõpõrdonalidades pre.visias o Eaatdto.
30 kO ffiéfflbmsdConseIho dedmiStrao não poderão seft

fl

c6njue, companheira ou parQnt$s, consanguFnêsou áfinsi em tittha reta ou. colatetaL alé o terççiro
da- ovemador, VíceGovprnador, Secrejárjoi de Et8do, -SendbSs1 Deputados Federais, fleputqs Eta,dfli

Cdhselhéirõà t Tdbvhaf de n1as do EstadoedaaA*óis R0410øta, PrSitô t-PrêfS, Setréiártos. Mún1àiÀis,
aRreadÔtes;.
pefeito,Vice.-Prféit9 Secretários MLnicipáiS,StMsecret?iOS Municipais e veradpr;
li— sêNrdôrPúbligo detentor detargoomissIonado outçâo gratificada.
§ 40 - .Qscqneølpi!oseleitos ou indipa4oapara integrar adireto?ia da eritidadedóvem renSarcs seuS
o;gao qssuiniremcorrq§pondentes funções executivas.
. O Cônsêlho de Administrâção se reunirá ord.inadametge 03 três) yçzra caa gç e
extraordintíatnente uano convocado por requerimento, com os (três) dias de 'antecedêndia afravéado

j

Npresjdbnte do Conselho deAdministração;,

a - Vice Pre,ldeifledo Conselho de .Administração
llí..Presidénte da Diretoria Executiva;
IV Pkõstddhte4oC.oh%elho Fiscal;

Nàs reuniões
rnaiàriados votospreenta ftuncionará em pflmêirá convoôação cóni a presençamínirfia de 213-(dois terços) dos
Asqciados em da ijoji suas contribuições, enisegunda çonvoçaço, 3O (trita) minutos após a. primeira, Com
qy(quer núepaIa nos csos.previstonps.estatyto.
t79 As11omeâ96Qstdà Diretoria Executiva, do CÕhselhoF4sôle demàktlirtore,berfrtomo ójúlàherito
os atosila Diretoria Eecpliya paiplicação das

pelo Con$itwdeAdminitraçãø.

8b -Às reunioea%erãocotWoçadaa medianté edftá!fixado ríasededo 9NS1IT%JT&MARI PIERREØ
SAúDE' com antecedêpciamínihia de 10(dez) dias de sua realização, onde constará: lWáI, dia, m&, anohofa
da prJi?eira e ségtindà ôhat1iáda;ordem do dia, e o nomede quem a.conyocpu.
1
9°-' O Presidente-do Conselho deAdministração será designado entre, seüsinênibrôs,4evendopartjóipar
19
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dálodá a&réuÍii&essem direitoa.Xioto

Art. ZZ° -. CoitijaetWptiVati 'lan e Áte, aõ tbhsethotleÁdffikisfraçãO:

'1 -fixarÕ'âhibitd de atuação daantidade, para qonsecQçode seus.pet[ve:diMIi7esen1
âÃtatffiidd4•ô'm a Léi;
II apróvar à propbst'a de contrato dÓétãd da entidadé,
itt- aprbvar a proposta de orçamento'dg entidflto programa de ihyqsimeijtp;
-estgar e díspensar os membros da DFretor1flecutiva;
dós membros da Diretoria Executiva;

V

Vi ãprbV diponsobre ãàlteráção dós estatutos ea;s5tinção da4ntidàdé or maioria,
rtGmlriímt.

dd sdài t de eu membro

. yjI .proyajpreiínento iterp..daentid?de, q.qe4çy94ispo.r;, no mirlirn9, sobre a:qsrutuya;

fõfliia dê gerericâmentó,, õs,cárgbâ e respectivas competências;
'V] ti -aprovàt Ør maioria, no mínimo, de dóis !terços de seus mrnbto, o régülàrnéMo
pr6prio contendo os proc.edimentDs que deve adotar- para reçrutamentoe seleção.depessoai, d Øláno

de CargQs;e salários, para aContratação de obras, serviços, compra§ eaiiénaçôes ebenefios dos
emprê9adoSda entidade
JX - aprpear pençaminhar, ao órgão supervior

da execuão do contrato de gestão, os

reia6tIo4 dçreàçjçii.sedç, atiyídades da entidade;. jaDrados pela diretoria;
X - fscairzàr o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar, os ctçmonstrallyos
fiflanceiro.&edbr1tábets etcohtas anuais da entidade com?uo de auditolia e,xtern.

- Fkay o âmbít,o.deatuação dó,.iN$T1TIJtO.MAIE:PIEaDE $ÀOÉ5È" fiscalizar a tua
adhIhitráçao pata consecução do seu objeto, bem como a conservação do

seq pafrirrlâniQ e

verQarídtlrnprPento dÓsteEstatuto Social;
XIV- Aprovar, proposta de trabaIhopara ofini de ceIbraçãÕde Contrato, de Gestão pelo INSTITUTO
MÃRIÊ RIËRRÉ UESAÚDE;
%ilI - Qtibeitr, eaipbr por maioria, no mínimo, dedõle terços dejeus membs,sQbretUáisq4er:4ustôes
20
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que envolvam a EatêraÇãb tp Estatutb Social no tOd& ou em parte a extinçãõ da ehlldade, bem çomó
dèàtiiiaçâode seu pafflrtôniõ naforma4qleipntãoyignt,
XlAptpvarqRegimento1nterrwdÕ'1NTifUrO MAR!! PIERRE DE SAÚDE', qqe deve dispor,
fiG.mIhli?b sobraestrutura, formde Aprpvsr gerenciamepto, os,c,.grgog e respectivas conlpetênàias.
XV Aprovar por maioria, no mi hirflo, de dois terços de sèus membros, o,regulaMento, interno, Q0digo de
-

CondWa, contendo os procedimentqa;que deye adotar rara a õbtftra1áço de obras, serviQo ; cpmprast
a)iehaçGes e, aplano de,catgbs,,saláldos-ebe;,,Iqfí~iosdosempregadpsda,entrdade.
.XVI

Iiovr, e: ençanjinliar, ao órgão :supervísor da execução do tontrato d gestão, os, relatôriot

2erenciais cÃe ativid6s4a entidadêelboraØqs pela tflretqji:.EciUva
XvlRAprecfaçaté ojerceiro mês de cada ano, o. Retatóhodos1rabalhos e..doConselho PistaL UeÕidWdb
,9i5hie,os contase o Balanço Anual apresentados, bem cornra,propota deDrçameyto se Plano dsÀço
para o ewØ(cía corrente do `INSTITUTO MARIE PlEE PF SAODè' e levar paraaprovação em
Asse)tbleii
yifl -Decidirpèla criação de Deparrpentos espciflços4q 'INSTITUTO MARIE:plEBRE. bÉ SAÚDE",
apreentado indFyidálmente, emi relatóriú circunstanciado, pelas átes.
XIX.- Estabelecer a,prestaoo de cont&s, Liados estatísticos, prestação de contasasistenciál e fecap,enw
çpntbÍl, até o 1.0 (décímo) dia do mês seguinte, devidâmentõ conciliado e com tÕd&s os doiÏtiiéntos.
con)probat&ios,sendomantido sbb.a responsabilidadç do gestor local aos docuentosorigin$is.enviàdos
ma*ern aIé?dia,15 deçada més,seferenteao:rnês.anterior;.
X. Apr puriçâo nos. gestÕ, dirigentes e colabotadores. pêlo descqmprimnento dEs obdgaçô:es
'estabõlecidas. pel4itri±;
Xi,- late vit, übtitQitroÕar, suspender, membros d& Diretoria .Execptiv, quando do exercício inadequado
4aasu 9,byiç6es ou quando nãõ cumprirem Medidas irripostaspefo Coriseiho4e Administtaç4o;
Q( 1k- Pronundar-se sobre assuntos quê lh6forem submeffddspela Diretoria Executiva;
P(onynci*&eiõbre denúncia que lhe forencaniinhaa pela. $çiqddQ Civil e.mrelaçaç à,gesto e aosserviço

-

sob aTesppnsabilrdade do..lnstituto,.,adotandoas providênciascabiveis.

Pàrráfo único: Caso os.!Diretores Executivos participem de mSdeuma Organização Social ápenasQodr6recebr
eventuais, valoresdevidospelas derriais
o
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Art, 730.-Competeao Presidented&donsoho deAdmintsiradão:

R.epreentaro1NST1TUTO MARIEPIERRE

petáhteosórgã*púbIiàÕL Inclusiveemiuízo

wfôt&dèfb, ptdêr%do.déSgafpbderes e constituir procuradorese advogados para 4iim 4ue.jutgar-heestário
E Auíõrizar despem quvjsar os documentos econômicos e financeiros,.saJvp disposição conrPa'neaS
'Estatut* Social e nó RegíteÁto Interno
III Fixaras qiíàlitiàs-qiíé devetãoflcat em caixa pata despesS de expêdiente,
cahí:bi'ádos erespõnsàbilidadés4hahcõitas dáin1ituião, bemtOmo, aiflar,
çniro, recmçnto, pagarnqntos, mpyimqntE qontasbncária; emissão dechequep,1a4torizar
paaPténttFS, repteëhtar Cr 1'INSTITÂJTO MARtE PIERRE DE SAODFI, através, da .rnatriz peran.te
Instituis ancáÊjhs (abeHura, encerramento e movitnentaçto- de contas correntes, aplicações e
p ou, pançqsli sempre em conjunto com o gestor local do contrato, um membro o conselho de,
adNiiiist(açãotu àquem16r:;deliberada essa função.
\&Rubriçar livros e. demais qçumentos de responsabilidadedos:gestqres.
V1. Aprqsentar, comissôespu. pesson que deveiãp se. ocupar 'de determinados, trabalhos, subnleterrdD
para aprovo doÇonsélho dekAdmini*ação.
VII. Apresehíár1ahualmente, potocasiào da reunião Ordinária, relatório das atividades daenlidade;durante
oQçecício pg:reIaõtç'espetíftcps, :semprequesolicjdo pelo Cõnselhode Admiiiistração.
VIII.ConvocarepEesidfr. as Nsemblelas,Gerais erçqniões4p conselhosem direitovolo, eeruniprk
ás dethGstã Dirétôtla Exécutivt

Jx. gsàbJeer entodificar o qrganoraIn2.do "INSTITUTOMARIE PIERREDE SAODEe suas fihiis ou
unídaqes gerenciada, criado e extinguindo corgosi admitindo ou Øeníftindg empregados 'e fbapdo níveis d
ri.tPurítaçãb
X.Pirópor novqs;membros gestores, bem como encaminhar ao Conselho dê Adminitr.ção ye!?[ódo
,circunstanciado objetivndo a apilçaçâo 'de; punição ao membro (ditoso, respeitada ás normas constantes no
EStUtó;
Xl. Propora aquisiçãe-alienação, gtàvaçã'o, sub-rogação de bens móveis dvufto ou1móveisbemzorno
a .Sçocomtncargo, afeMidass finalidadet4p

"íwstTuxÕ MARtE PÍERRE DE MüoE', com afrdVção'

,dçw4rgã'Os tTscahzadbrs,»para oConseihqe Adrninistraço.

:)tIL torrnalizálir contFatosdeintereswdo "INSTITUTO MARIa P!ERBE DE SPi)DE", conforme disposi
neste Esfatt4çSocial.
22 -
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XIII. Â4qui&bepwirnôveise aceitar .doações con'encargqs onerosos na forma dest&EstautoSÕPiaT.
XIV,,Rpr$ebtat ativa e paSsivatente o INSTITUTO MARIE PIERRE- DE flQØg", nome,and
prepostose outoigahdóptoburáoeS, isáladamente.
XV.• RepresentrOva e passiva enigijudidiale,,extrajudidialtneáta',Q 1N$I!IVIGMRRPIERREDE
SMIDt.
4-10 • PoderáoPresVderlte respeitando astnørsnas constantes deste Etatuto Social; ËcldiLad4efetefldum
do C slhb ffitétibá 4*;dàdo o caráterdsiirgênia ou de ameaça, ë dá'ho aos 'ibteresses d 9N$TITI,LTQ
possam aguardar a'próxima reunião.
§Z?No casaprevistã no itemA (quatro)dsteartigO, havendo írçegujaridades oamqrpbros gestores ed
C'olftõ' Fiábà(,-páfã levantamento a appração das mesmas oÇ'gIho de dmjri qt?açãp"pd4erfr determinara
reaiiidó de. auditqrÍa :s contas do "INSTITUTO, MARtE PIERREv DE SAÚÔÉV. apuração e Insfru9to
pqçeØnwnade çonforri1radecom este Estatuto Social e na fornia dá legislação vigente.

ArL240 - Compete ao Vice Presidente dç Conselho:
§ 10 Substituir o pr,esidentequando&de sua ausência ou impedieno nas furiçõeselenqada.noAli. 23'
em aevsindisoa:e pqrgrafôs,

Art. 25 - & INSTITUTO MARTE PÏERRÊ DE SAÚDE" terá unia,biretoria EecUtiva composta p0? 4
quatro) membros, nominalmente ,indicados como: Diretor Presidente, PiretorsdministraS, Diretor financdirqe
DiretorTécnico de-um Conselho Técnico, composto nomJnimo por 2'(dois>,mep,bros e de(t)'um Conselho Fiscal,
cofposto por Y(trás) ríierhbro&e 1 (um) suplente; subordihados ao Conselho'dêAdmlnistração

Art. 266 Co,pefe à Dhvtoria.Executiva,desde vnutorizado pelo Consqlho deÀdrninistraço:
1.

Estudar, plailejâr, instalar e orientar os serviços e atividades do "INSTITUTO MARtE PIERRE DE

II. Arê'&éntarem reühião ao Conselho de Administração, p Balanço Anual, com o parecer dp Ç9nselh,o
Piscalaté 3Q de março doano seguinte.
III. RsoIve, pprvotaçâp, os casos omissos e dirimiras dúvidas sobre asquçstõqs4e sua ornpet6ticie:
IV,

Aplicar os, havetes do "INSTITUTO MARTE FERRE DE SAÚDE" com seg

conformidade com. sJsobjejiyos sociais.

proveito, de
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V.

Fazer -cumprir as-suas, resolQØs e as deIibea6s das: A sembielas Gerais & do onselho dê

.dminiitrqãq1
Vi.

ASI2t. bS orçamentas mensais e anuais do «INSTITUTO MÃRÏE 1ÈRR ÕE SÁObË" e (çïpar

prqdóncas p'ajasg@l execuãõ.
AhaIiámíisaJmenWos baIancetescontábeJse'a0 fln?l'e cada exerdicLo.sÕiaI o Balanço Geral e
1
DetnóhMfaç&S. FJ nonceirap 46 11NSTITUTQ MARlE PIERRE DE SAÚbÈ", que. permanecerAø, com todas :?$
VIL

øntas reIa(ádosflvrqs e^crorumehtot contáb&S, á diØâo do Conelhd Fiscal.
VIII Diligenciar pnque sejam alcançadas Qsmfetiyo 80*151
F4 Fiartas $ptËstaçâo de cot ta.estatítica t&stéïts; déprograrnas padrøtilzaçAo tecnológica.

X

DetermintúpTazo4e até o dia 1Q (dez) do mênegulíjte oçrqgopara entrega ds ifçrmaç6escçnlidas

no Item afiterjor. e 4çç Øá 15 (quiqze) pra entrega doflalancetes njepsais das hidaé

a

$ seja

'cSblidadàaté ordia.20...(vinte)de-cada mês pela mattiz.

,it 270 -A Diretoria Ekecutiva não poderá assumir qualquer çomprpmisso pu órigo estranha, soa
ttjeUs dÓ "INSTITUTO MARIEPIERRE DE SAÚDE?', obrigato?iamente dévendó apteeptr relató
ao

,Art. 2 +Dfretcria&ecutiva deverá realizar çbrigatoriamente'pela'menos ura reu*pqr mês, devêndo
eDíretbt'auêfite jutititarexpressamentÕ asua.falta,

Art., 29 - $srkçønsideradõ automaticamente vagd o cargo dobirefor quesént:motivo jusüfiqãdo f?ltàrl
D3 (três)
do:Conselhoou Vós Asspmb1eiasÕhsecutívas do instituto, flÜ1 rdináriàà?oU
e)dfàÓrdihàriá

Aij..$Pw1(Jo':podirá haver reunião daOiretoria. Executivasentque es1eJm pes'entès n& niínip'três
Diretores.
V-As,crecisCieâ da 'DWetoria Execuflvaserâo tomadas pela maioriadosFvotowdpsDirØores Presentes;

2° -'Ioda. reuniãá Ditetoria Executiva, será Iavradaqmaàtae hvro'própio:
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Ârt. ei a CÔniptteaoPresidentr4PiretorIa:ExPcUtiva:
L Rêprêsentaro 'INSTmJTOMARIEPIERRE PE SAÚDES, &ànte osôrgâos júbIíco; iP
em julzq ou fora dele, desde que tenha sido nomeado procurador pelo Presidente do Cgnsejho de'
Àdmiitist?ápâb,
liAütQzar.$ésØabspmêhtosj desde dequecomptbVÔspeIaS respectivasnqas1ais,
qSíd& páfã que tãó ocorra desvio de finalidade dos recursos, visar os doçpmotoç ecoiÓos e
flnanciroa das unidiaderque estpjam sob sya direção salvo disposiçãoconttária neste Estatuto Soclale.
noflegqçQtç. Interno.
ÍÍI, F'&ar asuafltiarque deverQ1icar.ern caixa para despesas4q expedçte.
4sinrçonjqnjo dA (09i)Jupq com o Dirétçr Finanôeirã ou ciWbPxerdentSõ aoneJho
dA4mtn!tiafl9s cheques rSpõhsabiHdadesfinaneirasdasnidades,sÕbsuaditeQãG
, abrr*r iivros;eemais dqpurnenos das unidades sob: sua Øeço de respopsalltdads s
Direqr1a exeçutjva
VI. Atêehtar cohiisses ou pessoas que deverão se ocupar de .determinadqs: trabalhos. na
irtqr[a ExçQyijjvai sumete,dopara,aprevação do Conselho deAdministráção:
VIL

Apresentar, anuàlnlênte,põr ocasião,da FeuniO Or,dinár, rêlat6rip das atividade da'entídade

unpte oexeiø1bíçpu

que soIidítadqpeloConselho deMministração.

VIII. Resdiver (odõs os cásô& que requeiram solução imediata. Ievnd&os ao .conhecirfléhto da
Di?étoriaflêbutja êaotanselhode Àdhiiriistração, quando for o caso, zelando assim pela-fie] oser4ncla

Se Estvtb$ø*t.
EL

gncarnjpftarao Conselho de A,

relatório circunstanciado objetivando'a ap1icaçàoe
'puhiçãtao ffièrfib?ó fãltosóí respeitada ashotshas.constante&ho Estãttlto;
X. 'Corn ekdeç'ãb tias, tbtiações d .Mtriz, é 4e respbnsabilidad4 4o Presidente 'da Diretoria
Eecqtiv?, acQmpanhar e fazer cumprir o recolhimento de todos qs'irnppstosretidos ou não os encargos
"dás ISS, P18, COFINS IR,,CSLLJ retidos,ou não, de todas as unidades sob suaresPonsabilidade.

Art $?-CQmpete3o øltetor'Aclministrativo:
J.

$qs1itufro Diretor Presidente' em suas faltas itnpediriterítos e licenças, e daui1Iá-ío rio
4é.ehiPe'nhe'dé-'suas funçês e encargos, lçg&nentedetermipaqosnege Estatuto 8oçjl;

;ir

£erdóYo vbtd étodosds»direltos eobrigações cecorrents4o'crgo-de'prnbro da'DietorIa'tecqtiy;
25
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Iii. Mjnteçcustpdia da todacqnespo.pdênça geral4p "uJ$TIjUJOiiA,aIE PLÇRE DE SAÚDE;
Dirlgirtoo ç serviço de Secretaria da Diretoria Executivag mantendo em dia o expediêntff e livros áseu
c&gó. tomando iniciativas qúeUlgârddflvdriientes e neceSáttas•ao andamento regular dos serviços internos do
TV

IWSÍtUtÓ MÂRIEPÍERRË DE7SAÜDE' to.tadampnte o arquivo, o iivro'de registrodosAsspcjadps eTespqctivas
atàs'das reu,iles legalmente realjzas.
ireto.r*drdiniatMvq, com anuéncla por escrito do Dirétõr Presidelité, podétá, ehip?&Ué
§ IG
exercício,
neqeoÕôlhbráütiliàtèsdeflfro dõqüdrcdefuMonãrio, du4os.AàSÓtiado,.cabeitdÕ-lke sem

§ 2° Em suas, fala frnpedknentos, e licença competirkao Conselho de:.Admihítraço nomear pr
sub%titutb1êa pareékétcer o cargo ihSinarneteté qdeiiorhei&oiubstitdto definitivó.

Art.- t-cqmpeta,t DtretorEnaftceiro em conjunto com4Presjdente Executivo:
1.. Manter emjrna:pumatsiqituíç&e.tbapQárias o.sr.eicursosflnancejros do "IN$TITQTGMÀRIE PIERR
PSADDE", pqdenaindt.apçá-Ios;
11.

Controlara arrecadação dareceita e deitiais importâncias que:.forem.:devidas oudoads.além de todas

asdbspesas erádakpeIo "lkSTiTUTÕMÀIEÉlERRE DE SAÚDE"
IIL Efetuar Iodos os pagamentos devidos, especialmente os impostos, contribuições fiscais e
niunicíØais,etaduaFs e federais;
IV.EIâbofWe ptopdfrb âSámento.anual e suas-modificãç&ès;

V, Manter absolutamente em dia a Øscrituraçãqfinanojra.epatrhõniaI do "INSTITUTQMARIE FERRE
OflÂPE";isialborarm@Osalmente osBaíancetes Contábeis, aqna1 de cad?exerci Cio sodal:o.Bançp Geral e
Penwnsfra útis, *Financeiras, colaborar na elaboração do Relatório Anual:. das AtMdgdês, no que toca. às
dêmrôésdaRebeita Dèspesas éPatrihlôriio:

VÊ liantertodasastontas, reiafódas,livros,documentos cbJtábei,Balaiicetes rnerisaiseta!hçoaanuajs,
? diaposiçO4a iretojj Exççuiiva, Conselho Fiscal e. ao.Qonselho deÂdmiriisttação;
VIL

Dirigir, Jiscall7or controlar tudç 1unto1iver relação com osatdbqtos econômicos ,õ fiflancèiros do

"INSTITUTO MARIE PIERRE DESAUDE", assinarjunto com oDiretor Presidente ou com o Presi4ente do toneLho
de:Adjstraçãoyo cheques e responsabilidades dá Instituição;
VIII. .Autori2ar.de$ppsasouvjsarosuQçumentos econô'micos..e flnancé]ros,.,safvo d1s osiçãocoótrâtiã nõste
Estatut&Soctal e n&Reimento Ibtemo;
IX. M$tnar choques e. .respahsabilidades financeiras da ,instuJçq
li
b,em

,,

um

O 0072
recebirntotos, pagamerfos, movimentar.contasÀiancár.ias, emiáff6 de? cheqLfés, autorizar pagamentõL pr3hté
lqstitUi —S BaÀtáriás Xabertu?a;,?enôe?râmõhto .e .rnovImentaffo. dai õflta' cdrrQhte, aplicaOte poupançsL
s&mpre en cpnjufltô dè 2 «IÕiS) çom o DtretQr Presidente ou com o Presidênte do Qon,selho «e Admyiisação

Att349'- Cõmpéte áo?D!retorTéchl4õ:

J. Manterem funcionamento as unidades?técnícase clinicasi
11 Ayajtar-asrsiÇuaoesdenscos,.equàlidade,para,,Dcumprime-ntodatfYíetEiseátabelecidas;

1

III.. Defiuiir Õpâ&ôes dôéontrôFéSëtattticos;.

N. An!isa :e pto'pormethorias nasáreas'assistenciãís;
V. Prmover&edpçaç&opermanente;
VI. DeferrnTnaflt radecorittoles manuseio rnãnutenãode maleriài&
'Vil. definir regras de;higieniza* .eaqpmpanhamentq nOSpTQOCSSOS de:inféqçohospjtá1ar;
VIII. AaIisar todas.aajceas avaliando padrão, de atendimento?e adequadofuncinaiperitoda,insUtuiçâo

Art. 350 - Cçrnp9te.ao Consplhq;Técjco:
1.,. A onipârihar a Política de recursoshumànõs aplicadap&o INSTITUTÕhIÀRIE PIERRE DE? SÁÜDEÇa
tiêpcià ç tecnologia empyegadas nas, atMdades, em execução; e defender a $uaçe nas três esferas
mpItidimoiiiónai& sáúde, edudaçáo e: assistência social, em cumprimento,-aos fins' e ptinçipios do Es$tito dó
STitLJTO MAlEiERE'DESAúDE';
II.

dos Diretores e conceder parecer a AGE;

IJI. Pr6por melhotiaa.nasáreas.assistenciais muludimenaionais;.
iV. Recebe? da Diretõria Tknica apolítica deedubação permanehteparaa 'INSTITUtO MARIE PIERRE DE
e conf.rnugestôaa:
V'. Cõnférirt regras de controle,,manuseio e.manutençjoe matejiajs;:estipuladas pelã direW.nia tÓcnia,
afies d&geremdivutgadàstapftadas;

VL. Gos1dranegra:decada cqnttato de gestão celebrado pelo INSTITUTO MARIEPIERÉDË SÂÜDÉ
oênteúblicofÓuprivadõ, seu fipl cumprimento ead,equabiiidadè aosprincipios d MlP419TUTOMARlE PJERE
ÜESAÜDE.,rêpoljanddadiretojjá executiva pareceres favoráveis ou desfavoráveis, para queetomem as medidas
tbIvejs
1111. S'olicitár etterntnente ou inlerrjamente, assessoria alou consultoria jurídica .cçntábilou outras, na.rea
27
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de conhecimëntô4ue se fizer necessário, 'qundo diante da heesSidadÓ 'de orientáão / parecer queõfeteça
suSfdiqatQrflada dedWsfrda Direlorie ,E*..tiva.

DO CON5ËLHO, FISCAL- órgão, Fiscal
:Árt$°'Ho ÇpnsØQ3o.M5S ser&comppstppor 3 (frés) membros éfetivos, e .1 umsupIénté';nóm3dÓs
p&Q'opselbqd.e Arijjntajraçáo com:mqndatq de:4(quatro).anos podendo ser reçon4zdQstendo .çtçobjeÍt.
fndelegável fiôahzar dâr pâreõer stbre todosts atos da Conselho de Adm;nistração e da Dretpne Eecqva 4o
iflSJITOYoMÂi.,ÍiEkEDE SAÚDÉ", tend'oas tPguiàtáô ati1buiôé:
1, Examinar osjjvrop descrfturção4o "INSTITUTO'MARIE'PI,ERRtDE SÂÚÕÈ";
iL Qpínarearpareceres sobra'balançqte rqlatfrios fiÏpçeiros'e cqptábs,.:s,umetenqçs'o ConeJho'

dê Adminhistrãção,-,
IIL Requisitar .b Conselho de, Âdmini*aâo, a qualquer terno, documentâção, cohtpitbàtôti dat
qperaçôes econômico nanceiras realRadas pelo INSTITUTO MARIE PJEgE.DE SAUDE",

lVr Acompanhar e'trabaIhode eventuais auditores externos indepQr4érttes;
V

Convocarextja,prdinariamente reunião com o Conselho d Admincstraçâo, na forma efe Estatuto,
11- Qi tonSíhd FiSõaI .reunir-se-á *lensàlnlente e, anualmente, até a segunda qqinzena de fêve. qrp,

deverá, erpiUr seij parecer par; prestação de: contas, em caráter ordinário e, etraordíhari3rinté, sempre 4b
ecssáiio

42° -O Cbnséllieiro.FicaI que faltara 3 (três) reuniõesseguidas:.ou & (seis)..alternfls, durante, t2 doze)
jneses,'semjusüStiva, perderá -o mandato;

5 30 .' Reduzflse em menos de 2. (dois) os membros do Conselho, o. Rr&deflte do Conselho ,de,
ÀdSiisIrçãd convocará reunião d Conselho para nomear povos membros, os.quajs iicayq atFo iéWíno do.
'mandato dos mrpSrds'anwriotes.
CAPÍTULO V
bAPERDAoo MANDATÕ E RÉNÚNCIA
Art,379 Petderãô'çs'mandatosos membros do Con.elhodeA ministração, da bireto'SÊxecutivãs'do
Conselho Fiscal, que incorrerem, em:

1.
11-

Mà&ersaçãpç diIap[dçáo-dq patamânio social;
GrAye'violção.des(iEstátuto8ocjaI, do Regulamento,

digo de conduta;
28
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1iJ.Abáhdqno déda?9o,áss[it cbhsrdè?atio a ausêncTàhão JústifIadaem O& (seis) réuiiões ordihriaS ali
ektfõtdinátias oÓsÓuva;
IV

Ace'tao de cargo ou funo uicompativel com ç exercício 40 cargo do "INSTITUTO MARIE ?lRRfi

V.

Cbiídtitã4uvidoano desehvóMitónta.dé seuê trabàlhó& bem Õdtiõ prtiti*çôes é compõmê?nt

dentro eta do 9.N$TITUTØMARIEPIERRED SADE»t

§ 10 P,'n4a p fiaste causa, o,Conselheiro ou C.ónseího.Fisóat terácQhíuniÓadq, atravéskqpUc$ó
ê5dTafúd5iài, dó§ fàWsá 1é imputados, ParaiAue aptekehteiva4efêaprVIiad'.CôMelhó dé AdrfiriÏM?áçãb nó
pró.'1Q (dqz)

cQntdo dççreceb.mentpdacquhiqaço

§ 21 -4póso dqjsodo. pra 4esçijto noparágrafoapteriolfrdependenteepte d apreQefliaçâo de
deMa, a rep?esentaçâo será submetida à ReuIáo do Conselhb e'Adminigtraãó, dèvldamentacdhVoóada p?ra
sè1tyndeterá garartdb o amplo- direitÕde defesa.
3? A pçrq 4o mandato serahooIQga4a e decIaraa pelo Propidento,0 Conselho $Aministcaçãa,
em reunjkq espeOfica.çonvoçadà omérfle.para esteuim, ond? será asspgurado qarplo4J$itç de deÍa.

Art4Q° Er, caso deranincia4squajqvçr membro ØConselho de Administcaçâo..4a Diretoria Executiva,
ouÇonsêIhoFical( os melt1bro&remgnescehfes quando tot4areq, 1/3 umterço do qu.adp original pubjicarQ
1
editará cónócaçâb pffi.fdhiposição -dos~ rãe(nbros, Mo rMnodbbiandatodos ãèúSantecessores.
1° D pedido, dé renúncia podará por ecrí(o 4evendo ser prÓtocOfadaha$ec(ØtáHadd }N$tJJ to
MARIE PIERRE DE SAÚDE";:que n6prazoe6Q (sessenja) dias npmámocda. afa4b pwtocoIqçoimterá a
delIbraçktJÓCÓnseJflÓ&MrSnjstraçãb,
§ 21 O,cørrepo renúncia coltivado Conselho dê Administr4ãõ, da Diretoria.Executiva,, ou Conselho
-

Fiscal, o Préidente renunciante, tu do Conselho Fiscal, e em ultimo caso, qualquer dos-Msoclàdos, poderá
cøtwocarÀ5semble!a Geral Extraordinária, quê elegerá umacoissáoprovisõriã cqmposta porQ5 (ncQ)flmmbro,
que adminiíkrar&aentidaie efará. realizar nóvast.tndicações, nÕprao. máximo de 60(sessenta) dia% contados da
data de ralizaçõ 4referida reunio sendo quos Conselheitõseleitos, nestas tondiçôés; cÕmléhiéntarflq.
mandatb dos ?ehuhciants

a
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CAPITULO VI

DP.?SUPERINTENDENX.E

- 0 $pqr[neppte é q.a gente eecptivo, subordinado ao PrescjepteØaÕtÓnaeIhb4G
Admin*açãq, que poderá ser emprega-do ou, não, do INSTMItO-MARfÊ PlËlRE bt SÁÚbEÇ
pprnpeflndDlhe::
cumpnr, sob-ordens diretas-do Presidente, as-deliberações daConselhq de:
- exercer é fazer,
AdmhistttàãÕ:
li - patticipat das ?edfliões do Conselho de AdminiStraão, sempre iue for convqcado, sem
diréitô.ã-dtb
III- prestar contas de sua gestão ao Presidente e ao Conselho de Admlnjstraço,
IV-- tomar ás medidas dé báráter .urgente e inadiveI não- previstas rkeste Estatjto ou ríct
ReguIãenb, Submetendo, imediatamente o seu ato aoPresidente;,:
V- elaborar plano 4e metas em conjunta como Qonselh d Àdmiqistraçâp, açompanhapdo,
avaftajd.o'ecobrapdp, os resultadps-a que competir a soIuçp;
VI - exrçer outras ativjdades gelegadas pelo Prslderflp doConselho, através de instrumento
prGp.rlo
Vil - fiscIIar o çpmportamento técnico-profissional dos profissionais e funcionários, e a
qualidade dos serviços prestados, denunciando. evebtuar$ &rgulardadfl êntontradas,
VIII-- turtrlt à
liticá dê adrniSip; admíStráçãa e demi sã&de- $sêd'ãl, àproVadó. pelo
gõn&elhôde-Adrninittão
IX - átpàt dítêtâmhtb -ria adh[bitração do hóspital Clélia Rebouças, e em. ôütrás unidades
desinadaspéb PiésidehteJd&Cónselho;
acompanhar os relatórios erenciais de resultados:

CAPÍtULO. VII

PASTILIAISEISUAS COMPO$IÇOESpIRETIVAS
At404sffilià% podetãomontarsuaistrutiiaadminitrativa, devppdó cumprir astrientaçôes dQMØIt

eguiado pICV dêõontatregras depres.taØõdê bohtssistêrnatecno1ôúicÕ rèlatóribs es1atíticoê,. ahoitmà

.Parârafo Úhiè'oÂ.Matniz teráaçeso Modas as iqforrnaç$es-daWjflswse ne.cessjrio,s.derárQa.ízar
jnteivenodire1a ou indireta nagestãôJocai, para levantamento, apurào dos.tos e pyniçôès conforma ada
CSO
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AS.- 41 - ta

FhI d@erã apresnt2r anualmente seu plãiio de trabalho

e sttmeterê aprovação tio

Coiiselho NAdmiffistràÇÃo e da Diretonacecubya, destacando que serão, auditãdos os resultados, gerencian1ertto
finâniróe:egtítütà ihter?ia dst?abalho.
10 - .Qianid da ajtëtaflo db. Ono dê trabalho, o itiesmo deveE jsgr.

MflidprneØIarnØtflG ao

IÕ sançãflUrSnit3'ativt

Çô)içIhoteAdniiço
§ 2q -*qúalqÜNêhÕ_t Conselhode

saufiibr dø aUdhotta1rtdp,6ndente pàra

lsgàliza*4.flto'tS bhta1IlddeteÍeteflteS ásflhiâis.
§ $0

-A

fil a11,â deverão apresentar mensáÍmentetu a pe'didõ dá Dirétorià Uecútiva ,ou.dq ConsØlho de

Mppís1raçp, rel.tAiios tïnaçéirobem ç q;çrestaaQ,de pontas.

S4! .-O

11NSTITUTO..MARIE PIERRE DEA! jJpgauarLen1 parceyi;s com putras Qrgarilzaçses

sociais conforme LEI N° 13 204, Art 35* úÉ 14 ÓE DEZEMBRO DE 2015, que altera s Lei
2 13019,)M34eji4Ihode

2014, onde perrnteatuaço nj rqjpdrduâsóu'fflài

otgaiïizaõS

a lõl éstablecé regimjurfdicodasp?.rceriaa voJpntárias,enVplvehdo ou não
transferências de r;ursos fineRceirpsi entre a administração piblica e as organizaçôes da
fSadb ciQiÇ em re.9irne dë..mtuaçqopfrraç&o, paraM eb

Õ'cUjkfG fiflâlidadeide interesse

públiq7 define diretrizes para a políticà de fomento e. de çdraboraço tbni 4hizaçé ja
dciedadetVil instituí o termo de çolaboraç5o e o termo de fdrénto; e llqras Leis n9-t429, de
Q.junhoS192,*9.790; dó 23aço da19Q9rafteraasLeis 0 13.429, de 2 dejunho de
1992, R.700, 0e.23 de março de 1999',,-9,249, de 26 de dezEmbro dá 1995, 9.5325 de 10 de
dezembro de 1997, 12 1 C1 de 27 de novembro de 2009, e 8 666 e 21 de Junho de 1993, reyog,a
a Lei r1

1 de28 de agosto de 1935

Art.Á2 CâdaFiilJ &çomposta dosseguihtescargos:
I.

DftbtiÀdmjnJstrativo;

A. DiretqrFihantéiro;
M.

Diretor Técnico,.

44—os Preposto.ppmeatipsparaqúàiguerrgç pelo Conselho'deÃdmin(stroteo Drofado
podendoserdesli9adosa qualquer ternpopeloPresidente do Conselho,

4 90 Q gestores7díretr.és poderoser d$tjtLiídos de seus cargos decqrdo com

Conselho do

Adpiipi$trção, rndëpéndeQtementee presõ adrhinistraUvo.
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Art 4$ -.tSpoe aOíre1or&dmhiIsti1ivo;
í..
e4Dketor4á Matfiz:'
,.Móiinisfrara.fiIial emqué e§tá Iblâdo;

;IIL

RqspQx4r judicial, exjràjvdidialtflente, tiàec$ss1vamentepeIos atos pràticãçjop4r a geStko(

ih%IUFê, cii1hient4 e criminalmente;
1v1.1

DefilíU pIàhosde1rabaIho;• pfoçeder aos reçeetose/oupagameüton4arÚitQ
ÁssSr cúntrâtós de fomebiménto ej,St49ã&de serviçoa

M',

as cøntratos4é gestão devSo ser asfrladosexclUsivatíehte pelo Presideitê4o Conselho de,

0minitr4o, QU porprepo$Pfl9,rtftdorde pEocuça,
Podèrá a Diretor, admiStrativo represerflar isoIaØn nte o 1TIJUTG ,MALg PIERE oa.
VII.
'úbEspdficaniente na'$iIial..ehi que:estiVer lotado, perante ÕsórgãoS 'oü AdmMiStràção. Pública 4frétrWo
frfdfrët3, 6Ó'déque eteja;mqdb dpropuraç4pconçedi4 elaP:es[de&e4oÔpnslho dAdrnihi'straçâb.

víií.

RêprêsOtar1ou "INSTITUTO MARJE PIERRE D$IAÜQE!t em, processp Iidtatótio&

Art. 44-tometÉPao Diretor..Financeiro:
ÂqxijigqQirdtor Adrninistrafiya ernsuastdbuiçôeç
IL
ll.
IV.

áübstitilir,oU rÕpresentr o Gestor AdrnjpistraUvo emsua auéhcia;
.wdIiar'na,adminiMraço:'daflhàF &$Üà és IotØo;
CumpÜre!zrcqmprír este Estatutó

VI

Apmpahhar'os1rabalhos d?.aujtoriaQxtema cqfltrgada\quàntio for o.raQi
CQnfroIqrs.contas do, ('INSTITUTO MARIE,PE
á filial emque'está

lotado;

MII;

befinirpl1dEde trabalho.

VIII.

'Orgap,ir acontabilidade.
Verifir, e analisar os pagamentos, rêcébirfientose docurpentw eprcon,junto conn Diretor

IX
.Adàiínts
X.

AssínarØocumõnto, recêbipieritos, pagamentos, rnqvirneritar contas tancaria% emIsflo de.
çeque autorizar pàgãrnentosfrepreentaro "INSTITUTO. MARIEPIERREIDE SÁÚDÉ.", aftattdâ filraFemque
está Iotado( per?nteInstitpJ6es Bancaras (abertura encerramento-e movimentaçãp de contas correntes, apIitç5es
epdúpwfças, fomeóèdoreçontaâo, pgamentos, acordõs, etc), assinar cbpU'2toà detbmàóimerflo e representar

O
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quaisquer nstiiiçetncessárias ao tvrioonamento das atWidas:4011SISTJTUTO
cõm
M9]EPIgRE DESAUDE", sempre em conjunto de 2 (dois) com o Diretor AdministratNo Financeiro eou Técnico
1.

aftyés4e ppcuração cgncpØi4a pio p;eidenta doC9npejhO.aeRJirninistf?&Q.

Ar1451- Compete oDIretor1éçnico:
rbqrs dirptrize técri as Øos servIço.ç1Q fiHaJ a qu est lotãdç

I.
II.

Au*iiiaMéiicattenteõ diretor MrhinlstfraUvo'em sMás atiibuiØes

li!.

Supervisionar fltprnpanharacoiitrtot firmados com foifi ecedorê tédniÕos rel;ffQo's'a ffflaíei'n

que está.lótado;;
t:

Qefinirplano§de1rabaIho técnicos;

Qriare;$upeSjaionar tçdasaa cprnisses tqnicas.necessárias ao boMe fiel íuncionafilento4aflliá1
V.
a que está lÕtaUÕ4ssirn eoh a aléhdera quaisquer xigêqciaegais depkiq tecdlcqviqantes;
VI.

Eiaboaç todas as

VIII

RQpresërltar o "INSTITUTOfMARIEYIERRE DE SAOQEO em processõs liitat6dos.

4it46 - C?JalFiI(aI terá que.*guiro:regifnehto iïiterna e/ou ou regras de trabahos.4a Matriz, além do
cuMpri fltodaegra&çoyporativas e de irnpIant* déitMinadaspeia mamz.
§ j. k.NOsÀotêm aútonómiaadminisfrtjvae finançeiraMeveMpsusqestõres ób,êdedêras4iPetifres
éoflentaçes çPresJdejfl doConelho de'Admíiiistraão.
[2° -A Filjài - dé(eâôreunir quando necessrio;com.a Diretoria Ekeôutía,
Projetos e pjograrnas.
13P - M 11110k devetão solicitar pareceres §ore *alancetes e baIanos ao ConihoFçal, assim como
tópiá do plao4e trabajhQ anual e dos atos decididos com a Diretoria Executiva para acompanhamento geral dos

CAPITIJLOVJlI
DOTRIMÔNlÕ,REMuNERAçÂGE DO CQMPRMiSSO
Art, 47 O. pátfttio-do "IN$TIJUTO MARiE PIERRk DE SAÚDE" será tpqsiitutdo e rnantidõ pelos
seguintes elemento:
33

É.

Oofltflbuiçôes dos Associado;

II.
IJI. DhrategWJos e,, doações,
tT/. Produtõs ácãiMpanhas sociais toutratrendas rõvenientesdeTêgad*efrutôàde benipatrifriøtiiais;
V! Rnas4e traWhç? Øe consuItoijj;
VI.. Rendàs•desérçosfirestadÓspàrà FhiCiaUvafrivada e ôrgos4ç,gove.rios nac!ol3aistintemadonaia
`VII.,traihbsna área de edúcaçâo COI%1ocufos deEormaçáÓ Prôfisionàl;VUL pftaç6es1nanceiras'ejuros bará?iQ5;
IX:., REntihtéfltos dSirhóVefs'própiios oudó terceiros;
qC[eiQ av(orSa;
XL Repasses onUndo de coiltratos admitustrbvos e de gestão,
)ÜF

d&túto,sjünto.asfihiãs

X!il.1

p41tien!ps 0écoPrentos detttyIQ, Qçãos,0 pa$Is'fiuiaïj.déiros;
XIV: LeiIõ
XV

QvIrutoocio lhe forem confendos

11,9 - Poderjo INSTITUTO MARLÈ PÍEkRE DE SAÚDE1', manter atívidades,espôràdicas ra 4reas
comerciais e 4 prestaOló,de, eMços, dédtque os rendimentps oriundos destas atMdsda sejam desflndo,s
.exe! iVamenjeareIizaçq4eseusobjetivÕs 'dflcritos nsteEstatuto Social.
t 2Õ -Tódo.ôSêcuestapfado serão-aplicados exciusivmõrité tinterálmertte- pelo "INSTITUTO
MARIEfrRRÊg SMIDE" em território Btasileiro

Art. 48 - O "INtITUTQ MARIE PIERC DE SAÚDE" sé dedicará às suas aVvidØqs atavfl. seus
administradores a ásôciàdos, e'adótará práticas degestâQ adminístaflVa, suficientes acoibir-a-õbtençbde, torrna
individual ou coletiva ábedêfidios ou vàntagéns, Ifçitas ouí!íditasde quaLqveriorrna e sob nedhurnhipóte ou
erndbçoiyênc. &rtj4açãotos processb5 dédiórios.

Art. 0 --Õ INStfltTÓ MARIE' PIERRE DE SAÚDE" dbrigase no tocante o nvstirjiento de seus
exceØptesfipapcçjrp aapjiqá4o'nodesenvoIvi nehto,'dâis ptãpriã atMdadë.

Art.50-0 "TNSTITUTOMARIE prnRREpgsAÚpE» prevê alncorporaçâo'intqgraLdb paUjmôni1egaUos
tdoa esque lhe !b'ramdbstinados porfÕra4o Contrato:.de Gestâo.ê aele afetàdós bem.tofno dosetcedentes

finaffcébs Mitulados ao refeiiclô instrumento, prW caso de, extinção ou desqualiflcaØo, ao pãtrfln&iiá de outra
Oglzaçâp 'SoSa congênere quIiflpada no ,âmkitq do Municpióna hieshi çtqgoria, 'ou ao 'atrirU&d dó
,

12ou da Uniíor ria ráji'oio.dos reqursos'e ben$po'r estesaló6adOs..

Ãrt. i - Q çUNSTITUT0, MAR!? PIERRE DE SAÚDE" prevê 2, aQ90; d práticas, de p!ao?jajpento
iMémátiqp4eyas açes mediante instruhierjtos de programaç5o, orçariien19s2companharIienW GaV2IIação'çIe
suáfltiVidatJe.

ArtS2-ø '!!NS'ltfljTb'MARIE PIERE QE:SÃÚDÈobriga.e a puJicação anual h'd'Diá'rb Ofidal 8q
Utád0 êíduiii,jo?náI de'gra..nc1rculaØo, de 'sétffi te rjos financeireelábôradeem conforSâde cornos
.prfncípio, (InUamênt&s. de 'con(abflidaøe,,, kern' como a tiblicço anual dos 'relató los de execução 4e,sdãsr
Contratos, da Getjo '/oj.t Ç,Õntrátos Administratívos nos, diários oficiais e/ou jornais dó gtànde éirculaç&o $e
respedflkosMúnrcÍpiós ówgntçs1ederaUvose atuaçãq1 além dQ'baJm6ôco'fisolid'ado,.'cujaçoMdbjjrdadjate4eM

ITQ'202; o$vanda bS,pràzôs prvJsts nesse -,estatuto,
fi?àda bt rn6ri,areqt 4iponiiiUzados, tnúáIr$ne, no site dó., lntitut6, 4 síntése 'd*)
RelatÔho() dè Gesãoe a Balanço Patrimonial dÓ Instituto, em sue ifltegraIidãde

ÇAPITVLLaIX
DO EXERCiC!OSOClAI.

1 quapdQSO eLaboraas ás
ÁTt. 63 Q'ékerctS social. íe,minw prol de dezembro de cadã .flo.
s,5ú*,. 0 çpnor100de.'coh1 As Normas
ejnonstt?ç6 fifiatiSas' s "INSTITUTO AjIE PIERRE DE.
BrásileS,de CbtabiI[dadee diaposiØeS legais
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O 0081
OAPÍTÚLOi(
P4 REFORMA ESTATUTÁIÀ,.

ATt 54- O presentËstatut&Social podêtátrreformàdõ na1ocantfla drninç no, todo .øwebtpade,
quaJquetepe. ppr 4eflbqraço do Conselho dAdministraçãbem reüflió
TIffi,

cálmentQcorçYQC.40 pwap$te

àdeídô e!.e4libpr?çsen3 v*çoocççdadaa.*Iwterçqs) dfltI :coposfção pl8ná.

CAPITULO XI
ÕKDISSCLUÇÀO
.Art 5&- O 'tlNSTJtUTOMARlE pijgg DESA(IDE"paderá2ser distoívidei.,à qualquer tempo, vma.y?z
ççnsataa, a inppssibiliØde OQ sua S'obrevivência, face ao desvirtuamento dQ suas firtalidades. estatutárias, ou
inCaabidad&por carhciaçte recursosflnançeiros e humanas, por4eliberaçâo da Conselho *Administrçâbem
Í?UflLâO espectlmentecÕr1voÕ2da

para esta fim; çoyoposta qe Qonselheiros quites comsuascbngaçestcct*,n8o

podepqoela debeçanemvo[o.cbncordedë215de sua composição- plana,

Patágrafo Unido Erwcesoe extinflo oudesquaIiffcçáo4d INSTITUTO MAR!! PIERRD SAUDE"
om& oçanizgça spdal, os bent., que lhe foterh Øpstinadps e quasta víera adquirir, prdduzir ou receber por
legados, doaçõs ou herança bemtqznO4õ% excedentesfinanceiros decqentesde Suas atividades - depois de
hqSauô sõü. pàsTíVo -,serão incorporados-

o pajrimônio de puta assoõiçàb çohgênere com personalidade

;urtdica comprovada e Auelificada como organização social, ou ao Património da Uhláo,,doã Estados, do DístrRo
Fëdédmu dos MUhiÍpiostpa proporção-dos racursos ebens por estes aloçadqs.

CAPJTULOXII

DISPO$1Ç6É9 GERAIS E TRANSIZÓRIA&E OMISSÕES

Art46 -Adisolução1 1!4uidação;cisão ou-fusão das filial é decompetênciado ConselhQdeAdi11friistiaãô.

36

Alt 57 -'Os rnernfros do ConsalbodeAdministraçOo Øõ reebeto temuné?àçãb pelos sérviot que
prgsfarejt ao 9NStITJJtO MARtE PIERRE DEISAUDE", resa1vada ajuda deçysto por reunikda qual participe
&ffo CoMélheiro,
Art. 58— Os méffibita dós áïâosadrpiisÜttWos sØo repcnsab.iJtzadqs civii.tcrimíhàímehtê porse
atoflue;esuIlr4men%:írtgÜIaritIadês
° em dos motivos Previsto na Lei, os 'membros dqs ôrgãos administrativos ficam eqterados 4e
respqnsajliad.ej
.1 —Nâõtiveteni çripo parta. ria respectiva'resoíüao e. a-?eprovaMmcdtn dàdaraço na ata da sessão,
kpQiátaemqvneencpntrem presentes;
II —mveyéh, vbtado'contra essa resolçØ afizerem cÕnsigharnaata ?e'spectiva
QfljØcanqoqUe 1d"iNSTlTEJIOMARlEPIERREDE SAQøE'm car4terfliàhtrSdo, à&Filía%
ftcãnt obrigada 3a çqntnbqir mensalnjentq nas açOes gratuitas réahzadas pela Matnz conforme M

30

e,. eÜ

FargraoS.
§1°tvAi cbgtríLqiçesrnnsais sero 'defihidas pelo presidente do.:Çonselho deAdrpiniraço.

Att;6O

Q's pesos omjso n presente EsttutÕ SoÓia serâo'resIvidçs pelo Consqlhp4'ÂdmWstraãe rn

cohsotca:cÕntalËglaçow1gnte.
§1°. EstêEtatutoenIraríqm Vioç n&&ta..do seu registro.

MJtuipQ (BA, 17- de dezembrõ d&. p19.

CÉLIA MARIA'

glx

IV

FREITAS

Presidente

U*t
Di. ytÇTOR,Ii

o ÊAMIA,DE AR ÚJO DOS SANTOS
048 45.54fl18A

REPRESENTANTE JURÍDÍÕO
37
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O
4ERTIDÂO
Çeflifiço qve a mátçem dá inscrição n° 001. daASSøCXAÇÃfl
DE PBÕTEÇ A 1TERNIDADS E * nflNcfl nz MU'rUÍPE, msnTTno
14AIE flEflE RE SAÚDE !ffQZ averbado sob o a° AV36-0r01, às
tls. 224JQ4j4 no Zsvro -8 - eg&sto Çavxl 4a 'eça
JurtUis * Z6/12/a019, o pvestrte E3flTUT& prQvçs es
àsnibéa no dia 1711.212019.. O referido é 1.: HM,é dcii fé
2fluipe,26 de dezembro de 2,019. Eu.,
L4'ÚztÀNÀfl DE dEUS $ANTGS, Cfia,1. SUbS4XUlrÍ

r

0083

ÂVEREícA

O 0084

AsipdçIo dsP;oteçla, à MaterniddVQ lnjlnci% de MtiuIg
Rsm12dsOitshø149

ATA DA REUNIÃ&EXTRAQRPINÁRFA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE
MUTUÍPE,, 1WSt1TUTØMARIE PIERREDE SAÚDE".
Aos trinta (30). dias dó mês 4?agQ$P çp,aoq de dois mfte dezenoye (2,"9),
nesta Cidade de. Mutqípe Estado Federado da Bahia, na sede da Assotiaço
arie Pierre
de Proteç'o à Maternidade é à lrifâpcia de Mutuípe, "Instituto M
de Saúde", situada na Avenidaiiorneu Chaves, 5/N, Mútuípe-Ba.,
presamente à (qQinze )15.-00 horas, presentes os Conselheiros que
assinaram, na Falha-ide Presença eete.nderam à chamada, Havendo número
legal a Sra. Presidente .ÇéIia Maria Teixeira de Freitas, declarou aberta a
Reunto çib Conselho de Admtnistràçâo e apos saudaçães à todos os
presentes, passou à anunciar a pauta• conforme consta no Edital, de
convocação datado'de'dezenpve (9) de agostô é dois mil é dezenove
(2019). A Sra. Presidente canvidou a Associada Luciana Macedo Barretg
para secrttariar a reunião. m seguida a Sra. Presidente solicitou à
secretária Sra. LucianaMacedg Barreto.. que fizesse a leitura das cartas de
demissão detodoosquatro(G4) Meroda Diretoria Executiva, Sr. José
Luciano Rpdr4ues Santana que ocupava o cargo de Presidente Ekecutivo,
Sr, Carlos Antônio Santiago, Juipr que ocupava o cargo de birétor
Frnanc&rQ, Sr Antôftio Alberto de Jesus Moura que ocupava o cargo de
DiretOr Aøfflirlistrativp, Sr. José* Antônio Lima Santos Reina que ocupava Q
cargo de Diretor Técnico, que passará a exercer o cargo de Conselheiro
Técnico e Sr. Arnatdo dos Santos,' Damá'slo que ocupava o cargo de
Conselheiro Técnico, que algararn, motivo de ordem pessoal. Logo após a
Sra. Presidente apresentou ao Conselho Administrativo os novos membros
da Diretoria Exçutiva cqrna também crnqvo membro dó Conselho Técnico
para apreçiàçâo e aprovação o.qi.ie foi aprovada por unqimidad, que
depois de assirtarem'a lista de posse passou a ser a seguinte: DIRETORIA
EXECUTIVA: Presidente Execum'o, Marcus Perdiz da Silva, CPE:
907.40t6S34 e RG: 051154.450,;45, Diretor Firanceíro, jqrg Mirafida
Capelo Junior, CPF: 782.361.425-15 e RG: 730778282, Diretor
Adm1nlsU-ativp Victor Júlio Bahia de Araújo dos Sant'os, CPF:
033.698.515-04.eRG: 096066301-02, Diretor Técnico, Antonio Carlos
Farias Tauner de Oliveira, CPF: 512.588.385-91 e RG:31913202i

AVE R6*C A

tj'or
n pu03

L

CONSELHO.... TÉCNICO: José Antonio.. Lima. .Santos Reinas CPF:
935 561 355-15 e RG 01443617S2 Porfim aSií. Presidente agradceu
a partIçipaçi»4e todos, e no baverído mais", nada a tratar, a Sra.
Presidente declarnu encetr4da a Rêurnâo Extraorclinárlae,\para constar
fok lavrada -a presentq Ata que depois de lida e aprovada vai assinada
,por mim secretária Luciana Macedo Barreto e pelaTSraPces1dente.
Mutufpe,30 de agosto de 2019..

7

Célia tvjaY a, TÁ xeira de Freitas
Preidéxjte dQ Øpselho de Administração

tyc

Y3cwcc/c,

CERTIDÃO
&ot4

nã Macétlo Barreto

tifico que a margem da in5crição no QOl, da
DZ PRØPEÇ1O k?2flNXDZDE si À INFZXCIA DE MU!L'U±PE,
foi averbado sob o no ÀV-35-001, às fis. 151/1.52 no Livro
A-7 - Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em 14/10/2019,
a presente ATA DA REMIM EXTRAORDXÁPSA DO CONSELHO DE
tNISTRAÀD, para mudança da diretoria, realizada rio dia
30108/201g. O rflêrido ,4íerdade e dou fé. Nut4pe,14. de
, NOnA MARA DE JESUS
outubro de 2019 Eu7
SANTOS, Oficial Subatitut
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O 0986

PORTARIA N° 1.025, DE 9 DE JULHO DE 2018
Defere a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação de
Proteção à Maternidade e a Infância de. NÍiituípè, com sede em Mutuípe (BA).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto n2 8.242, de 23
de maio de 2014;
Considerando a Portaria n2 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a
proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nQ 1/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a
organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
Considerando a publicação da Portaria n2 1.169/GM/MS, de 26 de abril de 2018, que alterou a Portaria de
Consolidação n2 i/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, na área de saúde, nos termos da Lei n2 13.650, de lide abril de 2018; e
Considerando o Parecer Técnico n2 521/2018- CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo n
25000.034015/2018-30 que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Lei n° 12.101 de 27 de
novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 12 Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, pela
prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação de
Proteção à Maternidade e a Infância de Mutuípe CNPJ n2 14.812.333/0001-20, com sede em Mutuípe (BA).
Parágrafo único.
A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da
União - DOU. Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

gj. o o

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DESITÚAÇÂO
CADASTRAL

MATRIZ

OATADEAaERTURA

NO*4EEMPRESARLAL

'

1

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE MUTUIPE
TITULO DO ESTASELECIMENTO (NOME DE Ffl{TASIA)

PORTE

INSTITUTO MARIE PIERRE DE SAUDE

DEMAIS

CÓDIGO

£-

DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

86.10.1-02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARJAS

88.00-6-00 Serviços de assistência social sem alojamento
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

-Associação Privada
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

R DR BARTOLOMEU CHAVES

SN

TERREO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

45A80-000

CENTRO

ENDEREÇO aETRØNTCO

i

MUNICÍPIO

1W

MUTUIPE
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TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPCNÃVEL (EFR)

SITUAÇÃO cADASrR1.

ATIVA

DATA DA SU1JAÇÃO CADASTRfl.

124/09/2005

MOTIVO DE SITI AÇÃO CAA4STRAL

smJAÇÂo ESPECIAl.

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
LI.tj.S_S
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388
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Proct1radorlá-Geral da Fazenda Nacional

CÉRTIDÂOI'osmvA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAISE À DMDA ATIVA DA UNIÃO
Nómô: ASSGCIACAO D?RROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPE
CNPJ: 14X112.333/001-21 0
Ressalvada o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas d.e
responsabilidade do sujeito passivo acima identifiçao que vierem a ser'apuradas, é certificado que*,
1, constam débitos administrados pia Secretaria da Receita Federal do ;Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
descor1ideraçãô pata fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidps; e
2. Õóristam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida.Ativa da União (DALI) com exigibilidade suspena nos termos do art. 151 do CTN,
ou garatldos mediante bens ou direitps, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para uns
de certificação da regularidade fispal,
Conforme disposto nos arts, 208 e 206 do.,CTN este documento tem os mesmos efeitos ria certidão
negativa.
Esta certidão é válida pará á estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de qrjte federativo para
todps os Nhos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados Refere-se à situação do
sujeito paivõ no âÊnbità da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alTneas 'aa 'd'do pargrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação- desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntórnet, nos
éndereos chttp:f/çfb.gov.br> ou <http/Iwww.pgfn,gov.br>.
Certidão emitida gratuitamerite com base na Portaria Conjunta .RFB/PGFN n° 1751, de 211012014.
Emitida às 17:23:05 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até W10611020.
Código de controle da certidão: 4680.508C.F$59.5842
Qualquer rasura øu emenda Invalidárá este documento.
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

imrimirfl

es a na
aa^
"'
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

14.812.333/0001-20
Inscrição:
Razão SociahASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF DE MUTUIPE
RUA RUA DR BARTOLOMEU CHAVES, SN TERREO SN / CENTRO / MUTUIPE
Endereço:
/ BA 145480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe Confere O Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:13103/2020 a 10/07/2020
Certificação Número: 2020031320493164228301
Informação obtida em 07/04/2020 13:17:20
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

httpsi/consulta-crf.caixa.gov.brftonsultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1

O 0090
Emissão: 26/03/2020 14:16

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 1139 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 26200924270
aAzAo SOCIAL

ASSOCIAAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA)
INSCRIÇÃO ESTADUAL

036333.273 - BAIXADO

CNPJ

14.812.333/0001-20

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto é inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 26/03/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OUVIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

O 0991.

Pã94 na 1

de

1

POQEfl JUDICIÁRIO
LRISTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE SIBITOS
T'RIBALIiI STAS
Nome: ASSOCIACAO DE PROTEC-AO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE MUTUIPt
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.812.33370001.-20
CrtidÕ n°: 6021830/2020
Expedição 06 /03J2020, às 15:16:34 Validade: 01 /09/2020 - 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Cert.fica-se que ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFPJNCIA DE
MUTtI 1? E
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
14S12.333/000.1-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
'l'rab.alhístas.
Certidàc emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2041,
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsàbilidad.e dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores
à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a
todos õs seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet
(.http:í/www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INWO.mQÃO IMPORTANTE
Co Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou. em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

A
Li
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U JQ(,

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos
ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução
de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou
Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

1510412019

003560773

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTÁDÕ DA BAHIA

O 0093
CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDLÇJL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU
CERTIDÃO 11°: 003560773

FOLHA: 111

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no alto do Tribunal do Justiça

(http:/Iesaj.tjba.Jus.brlscolabdrConferencla.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 15/04/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE MUTUÍPE, portador do CNPJ:
14.812.333/0001-20, estabelecida na Avenida Baitolomeu Chaves, s/n, Centro, CEP: 45480-000, Mutulpe ....._S.___._nsÂusMt
BA.
Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após
esta data será necessária a emissão de urna nova certidão.
'Salvador, segunda-feira, 15 de abril de 2019.

PEDIDO No:
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria cia Saúde do Estado da Bahia -SESAS
Superintendência de Gestão dos Sistemas de Regulação da Atenuo à Saúde - SUREGS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos par os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MATERNIDADE
INFÂNCIA DE MUTUÍPEIHOSPITAL CLÉIJA REBOUÇAS, CNPJ
n° 14.812.33310001-20. CNES 2601575, situada Rua Or. Bãtc,Iomeu Chaves, sin° Centro, MutuípeJBA. CEP.: 45,480-000, executou satisfatoriamente a administração.
operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde, realizados em
conformidade com o descrito abaixo:

4

HOSPITAL CLÉL1A REBOUÇAS (CNES 2601575), sediado em
Mutuípe/Bahia. CNN 14.812.333/0001-20, unidade Hospitalar sob'
Gestão Própria da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
A INFÂNCIA DE MUTUIPE prestando serviços diretamente ao SUS, com
Urgência e Emergência, sob o contrato no 020/2018. com 39 (trinta e
nove) leitos contratualizados,

Salvador, 08 de Janeiro de 2019.

Atenciosamente.

o
?tana Andra*t
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Prefeitura Municipal de Camamu
PRAÇA DR. PIPAJÁ DA SILVA, 275 -TEL: (73) 3255-2245 - CEP: 45545-000 - CAMAMU-BA.
C.N.P.J. 13.753.306/0001-60

O 0C96!.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 104/2020

MAPA COMPARATIVO

OBJETO: CONTRATAÇÂO DE PESSOA JURIDICA, DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS
LUCRATIVOS, ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE CAMAMU.
CLASSIFICAÇÃO
EMPRESAS
VALORES

12 COLOCADO

29 COLOCADO

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
SANTA
CASA
MATERNIDADE E A INFANCIA DE
FRONTEIRAS
MUTUIPE
2.271186,00
1.882.901,97

Menor preço cotado: 1.882.901,97

Camamu - BÁ

6 . abril de 2020.

S- .r .' ompras

MtS Marcos de Queiroz Ramos
chefe do Setor de Coipras
Portaria n° 194/2019

32 COLOCADO
SEM SALLUTE SERVIÇOS MÉDICOS
E EMPRESARIAIS LTDA
2.469.894,00

Preíeitura Muni&jial de Camamu
PRAÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 275 - TEL: (73) 3255-2245 - CEP: 45545-000 - CAMAMU-BA.

C.N.PJ. 13.753.306/0001-60

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 104/2e20

JUSTIFICATIVA DE PREÇO

Considerando a emergência em que se encontra o município de Camamu, em virtude da
grande ameaça da pandemia do coronavírus que se encontra o País.
•

Apresentamos a proposta da empresa ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE MUTUIPE, como valor de R$ 1.882.901,97 (Hum milhão oitocentos e oitenta
e dois mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos)
Bem assim, que a proponente detém regularidade fiscal conforme comprova certidões em
anexo.
Quanto à forma de contratação, entendemos ser possível realizá-la por DISPENSA DE
LICITAÇÃO, com fundamento no art. 0, da Lei n° 13.979/2020.

Camamu- 16 de abril de 2020.

e Compras
as
cMtS derde
portaria n. 1940

Preíeftura Municij3al de Camamu
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PRAÇA DR. P1RAJÁ DA SILVA, 275 -TEL: (73) 3255-2245 - CEP: 45545-000 - CAMAML/-BA.

C.N.P.J. 13.753.306/0001-60

PARECER TÉCNICO CONTÁBIL

Para o período informado na Solicitação de Despesa, prestamos as
seguintes informações sobre a previsão de recursos e saldos
orçamentários para assegurar o pagamento das despesas decorrentes:
(x) Há recursos orçamentário para o 'gamento das obrigações, conforme
dotação abaixo especificada:

07.01

2021

35043

02
1.882.901,97

2023

14

2085

Não há recursos orçamentários para pagamento das despesas
O
solicitadas.
() Despesas Extra orçamentárias.

Camamu - BA, 16 de abril de 2020.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n.0.104/20Z0
DISPENSA EMERGENCIAL n° 004DE/2020

PARECER JURÍDICO

Ementa: AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS
E INSUMOS. ENPRENTAMENTO DA
PANDEMIA DA DOENÇA DO
(COVID-19).
CORONAVÍRUS
CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE
LICITAÇÃO. LEI FEDERAL N° 13.979/2020.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 926/2020. LEI
MUNICIPAL N° 861/2020

RELATÓRIO
Parecer solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde, sobre a possibilidade de dispensa
de licitação para contratação de pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos,
organização social, na área de gestão de saúde do município de Camamu, cujo valor
total estimado é de R$ 1.882.901,97 (um milhão oitocentos e oitenta e dois mil reais
novecentos e um reais noventa e sete centavos) para utilização no período de 06 (seis)
meses.

Com os autos do Processo Administrativo foram apresentados a solicitação de despesa,
projeto básico, justificativa de preços e parecer técnico contábil, bem como, os
documentos que comprovam a regularidade da empresa a ser contratada.

Passo ao exame.
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FUNDAMENTAÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de março de 2020, declarou a
pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2). O termo
"pandemia" significa que a doença é disseminada em diversos continentes. Identificado,
inicialmente, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, o vírus se espalhou
rapidamente para centenas de países, inclusive o Brasil.
A pandemia, naturalmente, acarreta crise no sistema público e privado de saúde, bem
como gera reflexos negativos na ordem econômica, desafiando as autoridades estatais e a
população a adotarem medidas preventivas e repressivas para superação da crise.
Ao lado da necessidade de pesquisas científicas para compreensão do vírus e a busca de
vacinas e remédios eficazes, o Poder Público precisa adotar medidas, geralmente
amargas, para controlar a disseminação do vírus e a contaminação das pessoas. Em
momentos de crise, o Poder Público tem o desafio de adotar condutas excepcionais e
temporárias para solução de problemas extraordinários.
Tradicionalmente, o Direito Administrativo apresenta ferramentas importante para os
momentos de crise. Diversas normas excepcionais são consagradas no ordenamento para
lidar com situações igualmente excepcionais, tais como:
a) Desapropriação por necessidade pública (art. 5°, XXIV, da CRFB e DL
3.365/1941);
b) Requisição de bens no caso de iminente perigo público (art. 50, XXV, da
CRFB);
c) Contratação temporária de servidores públicos, sem concurso público, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37,
IX, da CRFB);
d) Contratação direta, com dispensa de licitação, de empresas para
prestação de serviços, fornecimento de bens e execução de obras, nos casos
de guerra ou grave perturbação da ordem, bem como nos casos de
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emergência ou de calamidade pública, quando houver risco de prejuízo ou
comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares (art. 24, ifi e IV, da Lei 8.666/1993).
Em situação de anormalidade (estado de necessidade administrativo), o próprio
ordenamento jurídico reconhece, portanto, medidas excepcionais (legalidade
extraordinária) para o atendimento do interesse público.'
Nas situações de estado de necessidade, a visão rígida e tradicional sobre o princípio da
legalidade, segundo a qual a Administração Pública somente poderia atuar se autorizada
pela lei, sem qualquer margem de inovação - tema bastante controvertido na doutrina -,
sofre mitigações para viabilizar atuações administrativas normativas (regulamentos de
necessidade) ou concretas caracterizadas como urgentes, excepcionais, temporárias e
proporcionais.
A gestão e a execução de serviços públicos de saúde são fundamentais para prevenção e
repressão à disseminação do vírus. A pandemia acarreta sobrecarga nos postos de saúde
e nos hospitais públicos - que já apresentam problemas ordinários, infelizmente - e
privados, o que revela enorme desafio para racionalização das atividades e atendimentos
de todos os pacientes.
No campo do poder de polícia, a Administração Pública, ordinariamente, tem a
prerrogativa de exercer o seu poder de polícia com a implementação de restrições à
propriedade e à liberdade das pessoas, na forma da legislação vigente.
No momento atual, reconhecida a pandemia do Covid-19, justifica-se, com maior razão,
a adoção de medidas urgentes e restritivas, necessárias para conter o avanço da
contaminação que coloca em risco a saúde pública.

1 CORREIA,

José Manuel Sérvulo. Revisitando o estado de necessidade. In: ATI-IAYDE, Augusto de; cAupERs, Jogo;
GARCIA, Maria da Glória F.P.D. Em homenagem ao professor doutor Diogo Freitas do Amaral. Coimbra
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Com efeito, a Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, fixou normas sobre as
medidas ernergenciais para o enfrentamento do coronavírus.
Trata-se de lei temporária que tem a sua vigência restrita à duração do estado de
emergência internacional pelo coronavírus responsável pelo surto de 2019, cabendo ao
Ministério da Saúde a edição de atos normativos necessários à sua regulamentação e
operacionaliz ação.
Em matéria de contratação pública, o art. 4° da Lei 13.979/2020 dispensa a licitação para
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Ainda em relação a contratação pública, adita- se outros instrumentos jurídicos com
estreita ligação com a Lei Federal 13.979/2020, como o Decreto Federal n° 10.282, de
20/03/2020, regulamentando a referida legislação e a Medida Provisória n° 926/2020,
de 20/03/2020, que de forma especial incluiu o §3° ao art. 4° da Lei Federal
13.979/2020, que passa a incluir a seguinte possibilidade:
-

§ 3° - Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens,
serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou
com o direito de participar de licitação ou contratar com o PQder Público
suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem
ou serviço a ser adquirido.

Além disso, a Medida Provisória n° 926/2020, de 20/03/2020, incluiu outros
dispositivos com os indicativos A, B, C, D, E, F, O, 11 e 1 a art. 40 da Lei Federal
13.979/2020, que passa a incluir a seguinte possibilidade:
"Art. 4°-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere
o caput do art. 4° não se restringe a equipamentos novos, desde que o
fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento
do bem adquirido." (NR)
"Art. 4°-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
1 - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência,
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III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
W - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência." (NR)
"Art. 4°C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a
elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns." (NR)
"Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível
durante a gestão do contrato." (NR)
"Art. 4°-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e instintos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto
básico simplificado.
§ 1° - O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a
que se refere o caput conterá:
1 - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos
seguintes parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2° - Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,
será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
§ 3° - Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI
do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços,
hipótese em que deverá haver justificativa nos autos." (NR)
"Art. 4°-F - Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante
justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais
requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de
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regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição." (NR)
"Art. 40 G - Nos casos de licitação na modalidade pregão. eletrônico ou
presencial. cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1° - Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar,
este será arredondado para o número inteiro antecedente,
§ 2° - Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
devolutivo.
§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere
o art. 39 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que
trata o caput." (NR)
"Art. 4°-li - Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até
seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública." (MB.)
"Art. 4°-I - Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta
Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial
atualizado do contrato." (NR)
Em casos emergenciais, como o provocado pela pandemia do CODIY-19, revela-se
possível, a contratação por dispensa de licitação, em face das novas necessidades
apresentadas pelo cenário.
Isso não significa dizer, naturalmente, um cheque em branco aos agentes públicos
competentes que deverão agir, em conformidade com os limites fixados no ordenamento
jurídico, sob pena de responsabilidade. O desafio, como de praxe, é encontrar o ponto
médio na ponderação entre as liberdades individuais e a necessidade de proteção da
saúde pública.
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Neste espaço, precisamos destacar o PARECER REFERENCIAL ri.
00011/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, expedido em 28/08/2019 sobre Aquisição
de bens e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
No irem 4, o Parecer Referencial PARECER REFERENCIAL ri.
00011/2020/CONJTJIR-MS/CGU/AGU, destaca que a fundamentação para a
dispensa de licitação consta no art. 40, da Lei n° 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, ou
seja, apesar da emergencialidade do caso, não há relação com a hipótese aventada no
art. 24, IV, da Lei n° 8.666 de 1993, já que aquela é específica ao caso em questão.
Dessa forma, a análise aqui terá como base as hipóteses previstas na lei do Coronavírus,
devendo a área técnica fazer as devidas correções nas minutas e nas justificativas das
aquisições.
Corrobora-se, ainda, para legitimar a presente aquisição, as regras dispostas na Lei
Municipal n° 861/2020, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre a possibilidade de
dispensa de licitação no caso de emergência de saúde pública, situação esta, já
reconhecida pelo município no Decreto n° 040/2020, de 23 de março de 2020.
Destarte, verifica-se que a contratação em destaque está relacionada ás demandas
provenientes da Pandemia do COVID-19.
É importante mencionar que hoje, a função da Administração Pública é municiar o setor
de saúde pública para que a mesma realize o enfretamento desta pandemia de forma a
minimizar os efeitos e proliferação da doença, por isso a necessidade de se adquirir os
objetos constantes do pedido.
Sendo assim, vê-se que a situação de emergência está devidamente esclarecida e
formalizada. ENFATIZANDO QUE SE ESTÁ DIANTE DE UMA SITUACÃO
CRÍTICA, COM SUBSTANCIAL RISCO ÀS PESSOAS.
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CONCLUSÃO
Diante da situação ora em comento, opinamos pela possibilidade jurídica de dispensa de
licitação com fulcro na Lei Federal n° 13.979/2020, na Medida Provisória n° 926/2020 e
na Lei Municipal n° 861/2020. Devendo- se observar os requisitos do art.26 da Lei n°
8.666/1993, bem como a formalização do devido procedimento administrativo,
exigindo-se a respectiva regularidade com os órgãos sociais e fiscais. Inclusive,
atentando-se para manifesto sobrepreço.
Por fim, deve ainda o presente procedimento ser encaminhado ao Controladoria para
que esta se manifeste no entender necessário.

É o nosso parecer.
S.M.J.
Camamu—BA. 16 abril de 2020
oJ
EULLA MAGA - - S CORREIA
Procuradora Geral
Decreto n°243/2019 - OAB/BA 41.137
EuIa Magalhães Correia
Procuradora Juridica
Decreto N° 243/2019
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AUTUAÇÃO
Aos 15 dias do mês de abril de 2020, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMAMU foi encaminhado o Senhor Prefeito Municipal, Solicitação de
Despesa, oriunda da Secretaria Municipal de Saúde, contendo a descrição clara
e suficiente do objeto da contratação, identificação do recurso próprio para
fazer face à despesa, autorização do ordenador de despesa para abertura do
processo, justificativas do preço a ser contratàdô, ou seja, todos os requisitos da
dispensa de licitação, consoante parecer jurídico e autorização do Prefeito
Municipal para a deflagração do procedimento de dispensa arrimada no art. 04,
da Lei n° 13.979/2020, pelo que autuo este processo interno sob o n° DISPENSA
N2 004DE/ 2020.
Assim para constar eu, Sayonara Cruz Mendes Passos, Presidente da Comissão de
Licitação, faço o presente registro e autuação.
Camamu-BA, 17 de abril de 2020.

5 PASSOS
Presidente da Comissão de Licitação
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 104/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 004DE/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS
LUCRATIVOS, ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE CAMAMU.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 04, DA LEI nQ 13.979/2020.
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: O valor dos serviços está compatível com os
preços de praticados no mercado local.
CONTRATADO:
Fica contratado nos termos da Lei 13.979/2020 e demais legislações aplicável o
fornecedor/prestador de serviço abaixo qualificado, sendo a proposta mais vantajosa
para o Município:
FORNECEDOR/PRESTADOR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE
MUTUIPE - ME
ENDEREÇO: Av. Bartolomeu Chaves, s/n, Centro, Mutuipe/Ba
CNPJ/CPF N: 14.812.333/0001-20
VALOR: R$ 1.882.901,97

Camamu, 17 de abril de 2020.

Sayonara C

Lidia

es Passos
da COPEL

Luz
Mem

51Mb Costa Vivas
Membro

ti
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PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 104/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004DE12020

Trata-se de análise e emissão do relatório concernente á Dispensa Emergencial de
Licitação n° 004DE/2020, processo administrativo n° 104/2020 para contratação de Pessoa
Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, Organização Social, na área de gestão de
saúde do Município de Camamu, para enfrentamento a pandemia oriunda do COVID-19,
pelo que tecemos as seguintes considerações.

EXAME DO CONTROLE INTERNO

Em conformidade, estrita obediência e visando o cumprimento ao que determina o artigo
74 da Constituição Federal de 1988, artigo 59 da Lei Complementar 101, que estabelecem
as finalidades do sistema de Controle Interno de forma geral e em especial do órgão
licitante.

Por se tratar, consequéntemente, de realização de despesas no referido procedimento de
Dispensa de Licitação, resta configurado a competência do Controle Interno para análise

91)

da presente manifestação, pelo que fazemos nos termos a seguir expostos:

FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Obedecendo, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência, os atos administrativos necessários à instrução da
fase interna do procedimento de contratação por dispensa de Licitação, estão previstos no
artigo 24, IV, da Lei n. 8.666/93.

Constatamos estarem todos presentes, a saber:
Prefeitura Municipal de Camamu - Praça Dr. Pirajá da Silva, 275, Centro, CEP 45445-000

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÍiAIU
CONTROLADO1UA MUNICIPAL
- Termo de Referência da secretaria de saúde do município solicitando a dispensa de
licitação emergencial, para contratação de Pessoa Jurídica de Direito Provado, sem fins
lucrativos, Organização Social, na área de gestão de saúde do Município de Camamu, para
enfrentamento ao COVID-19, contendo a justificativa, razão da escolha do fornecedor,
justificativa do preço, vigência e condições do objeto, origem do recurso e dotação
orçamentária;
II - Despacho do prefeito autorizando a abertura do processo de contratação;
III - Propostas de preços;
IV - Nomeação da Comissão Permanente de Licitação;
V - Parecer Técnico Contábil;
VI - Autuação do Processo por Dispensa de Licitação;
VII - Documentos de habilitação da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de
Mutuípe;
VIII - Documento de Constituição, Alteração e Consolidação do Contrato Social,
documentos pessoais dos sócios e comprovação de regularidade fiscal;
IX - Parecer Jurídico comprovando os requisitos estabelecidos Lei Federal 13.979/2020,
atentando-sé para a justificativa do preço cobrado, consoante art. 26, parágrafo único, da
".4

Lei 8.666/93, opinando positivamente ao prosseguimento do presente processo de
dispensa de Licitação;
X- Declaração de Publicação.

ANÁLISE E DISPOSIÇÕES GERAIS

Após a análise dos autos do processo, recomendamos publicação no Portal de
Transparência do município, bem como que as certidões sejam atualizadas no momento
da assinatura do contrato, se for o caso.

CONCLUSÃO:

Assim, essa Controladoria conclui que o referido processo se encontra revestido das
formalidades legais, estando apto para gerar despesas a municipalidade.

Prefeitura Municipal de Camamu - Praça Dr. Pirajá da Silva, 275, Centro, CEP 45445-000
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Por fim, ressaltamos que as informações elencadas desde o início de todo o processo até
sua conclusão são de inteira responsabilidade e veracidade da Comissão Permanente de
Licitação, departamento que conduziu/gerenciou todo o processo.
Desta feita, retornem-se os autos à Comissão Permanente de Licitação, para as
providências cabíveis e necessárias para o seu devido andamento.
Salvo melhor Juízo, é o Parecer.

Camamu - BA, 20 de abril de 2020.

Alberto Luiz

o Espírito Santo
Interno
245/2019
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PRAÇA DR. PIFL4JÁ DA SILVA, 275 -TEL: (73) 3255-2245 - CEP: 45545-000 - CAMAMU-BA.

C.N.PJ. 13.753.306/0001-60

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 104/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004DE/ 2020

RATIFICACÃO

Encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruído, RATIFICO a
dispensa supra, nos termos do Artigo 26 da Lei 8666/93.
Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e lavre-se o
Contrato, caso não possa ser substituído por outro instrumento.

Camamu, 20 de abril de 2020.

ENOC SOUfl4SILVA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Camamu
PR AÇA DR. PIRAJÁ DA SILVA, 275 -TEL: (73) 3255-2245 - CEP: 45545-000 - CAMAMU-BA.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 104/2020; DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
004DE/2020; FUNDAMENTO LEGAL: LICITAÇÃO DISPENSÁVEL, ART. 04, DA
LEI 13979/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAMU; CONTRATADA:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A. MATERNIDADE E A INFANCIA DE
MUTUIPE - ME, CNPJ: 14.812.333/0001-20, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURIDICA, DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS,
ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE GESTÃO DE SAUDE DO
MUNICIPIO DE CAMAMU, VALOR: R$ 1.882.901,97 (Hum milhão oitocentos e
oitenta e dois mil, novecentos e um reais e noventa e sete centavos), DATA DA
RATIFICAÇÃO 20/04/2020. ENOC SOUZA SILVA- Prefeito Municipal

o
Certifico que o AVISO DE
RATIFICAÇÃO DESTA DISPENSA
foi afixado no quadro de avisos desta
Prefeitura
Municipal
para
conhecimento geral.
Camarim - A, 20, de .bril de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13.753.306/0001-60
Praça Dr, PIrajã da Silva 275, centro CEP: 45445-000

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0102/2020; DISPENSA DE LICITAÇÃO
N° 004DE/2020: FUNDAMENTO LEGAL: LICITAÇÁQ DISPENSÁVEL,
ART. 04, DA LEI 13979/2020 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAMU;
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MUTUIPE, CNPJ: 14.812.33310003-20, OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, DE DIREITO PRIVADO, SEM
FINS LUCRATIVOS, ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DE GESTÃO DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAMU-BA, COM ENFOQUE NA ATUAÇÃO
NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, NASF, HOSPITAL MUNICIPAL E EQUIPE
DE APOIO E GESTÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. CONFORME
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTAÇÃO DO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE
SAÚDE E DEMAIS OBRIGAÇÕES, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA
GESTÃO DE SAÚDE MUNICIPAL PARA FAZER FRENTE AS DEMANDAS
DO COVID-19, VALOR: R$ 1.882.901,97 (um milhão oitocentos e oitenta e dois
niji novecentos e um reais e noventa e sete centavos). DATA DA

RATIFICAÇÃO 20/04/2020. ENOC SOUZA SILVA- PREFEITO
MUNICIPAL

o

Certificação Digital; PRBNWYEL-JGZOSIOM-8KA155NWQ-xVALGCzIj
Versão eletrônica disponível em: httpí/doentorgMilbwcamamu
DocuMento assinado digitalmente confo(mdMP n°2200-212001 de 24/08/2001, que institui a4nfra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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TERMO DE COLABORAÇÃO Na 01/2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N°, 01/2020 QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMAMU, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
E A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A
1NFANCIA DE MUTUIPE, QUALIFICADO COMO
ORGANIZAÇÃO SOCIAL, PARA OPERACIONAL]ZAÇÂO
DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAUDE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE
CAMAMU, DISCRIMINANDO AS ATRIBUIÇÕES,
RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE E
DO PODER PÚBLICO NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE CÁMAMU, pessoa jurídica de direito
público interno, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde,
inscrito no CNPJ/MF ti° 11.514326/0001-53, com sede Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 Centro,
neste aro representado pelo seu titular, neste aio representada pela Secretária da Saúde, e de outro
lado o ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE R A INFÂNCIA DE MUTUIPE.
QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com CNI'J/MF n° 14812.333/0001-20,
Inscrição Municipal a° 000.000.3 1 7/01-90, curti endereço à Rua Di', I-3artolomeu Chaves, s/n°,
Tento, Centro - Mutuipe/BA . CEP: 43.480-000, na forma de seu Estatuto arquivado ia Cartório
de Registro de Pessoas Juridica. Mutuipe - Bahia. no livro A-8, lis. 224/261, sob n° AV-36-001,
neste ato representado pela Sra. Ccliii Maria Teixeira de Fretas. inscrita no CPF/MF sob o a°
065.658.325-87, doravante denominada CELEBRANTE, curti, base na Lei Federal n° 8.666/93, na
Lei Federal a° 13.979/2020, na Lei Municipal ti" 861/2020 e tio Decreto Municipal no 043/2020,
considerando a Dispensa Emergencial ti° 004DE/2020, inserido nos autos do Processo ti°
0104/2020 e ainda em conformidade com as Normas do Sistema único de Saúde - SUS, emanadas
Ministério da Saúde - MS, resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO,
refe
rente à Gestão. Operaciona1ízaço e Exeeuço das Ações e dos Serviços de Saúde prestados de
forma cinergencial na Unidade de Pronto Atendimento de Camamu, localizado na Urbis III,
temporariamente, para atender a situação de emergëncia de saúde pública de importância
internacional, com fundamento na Portaria ti° 188/GM/MS de 04/0212020, Decreto Esladual N°
19.529 de 16 de março de 2020, ratificado pelo Decreto 19.586, de 27 de março de 2020, na Lei
Federal N° 13.979 de 06 de !èvereiro de 2020, no Lei Municipal n°861/2020. no Diário Oficial do
Município, que regulamenta as medidas temporárias para enftenttunento da emergencia de saúde
pública de importancia internacional decorrente do Coronavínis, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA —DO OBJETO
1.1. O presente FER.MO DE. COLABORAÇÃO EMEROENCIAL tem por objeto discriminar as
atribuições, responsabilidades e obrigações das partes, para a Gestão, Operacionalização e
Execuçào das Ações e dos Serviços de Saúde prestados pela CONTRATADA, emergencialmente
com enfbquc na autuação de Rede Busica de saude, NASF, CAIS, PSF e Hospital Municipal e

Frei elturaMunicipal de Camamu
PRAÇA O'?, PIRAJÁ DA S.TLVA, 275 -TEU (73) 3255-2245 - CEP: 49545-000 - CAMANU-SA.

C.N.P.J, 13,753.30610001-60

Equipe de Apoio e Gestão, no mabito do Município, conforme especificações, quantitativos,
regulamentação do gerenciamento e execução de atividades e serviços de saude e demais
obrigações, como o objetivo de auxiliar na Gestão de Saude Municipal para fazer frente as
demandas do COV1D19.
PARÁGRAFO PRIMEIRO; Que a CELEBRANTE dispõe de suficiente nível técnicoassistencial, capacidade e condições de prestação de serviços que permitam o maior nível de
qualidade nos serviços contratados coníorme a especialidade e características da demanda.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Que a CELEBRANTE não csnï sujeita a nenhum tipo de restrição
legal que incapacite seu titular para firmar este Contrato com a Secretaria Municipal de Saúde.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fazem parte integrante deste Contrato: Anexo 1 - Termo de
Referência e seus Anexos, independentemente da sua transcrição; Anexo li -- I'hino de Trabalho
independentemente da sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPOSABTLIDADES DA
CONTRATADA
2.1. A CELEBRANTE executará os serviços 'assistenciais disponíveis segundo a capacidade
opeJ'aclona! da Unidade, nas quantidades mínimas estabelecidas no Anexo 1 deste Contrato de
Gestão, a qualquer pessoa que deles necessitar e de acordo com as normas do SUS - Sistema Único
de Saúde.
2.2. Todas as metas estabelecidas no Anexo 1 serão as metas mínimas exigidas para a avaliação
contratual, o que não exclui a realização dos demais procedimentos que advenham do cuidado ao
cliente da Unidade (a exemplo de Atendimentos de Enfermagem em geral e/ou procedimentos e
consultas compaliveis com o perfil e CUO) para 11w de inforrnaçio da produção nos
Relatórios/Sistemas definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, no Sistema de Informação
Ambulatorial (SIA).
.3.A CELEBRANTE deverá informar, mensalmente, a produção ambulatorial da Unidade nos
istemas Oficiais de Informação do Ministério da Saúde -- Sistema de Informação Ambulatorial
•
(SIA/SUS) e em outros Relatórios/Sistemas, definidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS COMPROMISSOS DAS PARTES

3.1. DA CELEBRANTE - Além das reponsabilidades previstas no Teto de .-RktêwXa a
Celebrante assume os seguintes compromissos:
E. executar satisfatória e regularmente o objeto deste Termo de Colaboração;
II, prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Colaboraçào
111. manter escrituração contábil regular
IV. divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que
exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as
informações requeridas no parágrafo único do art. li da Lei n° 13.019/2014;
V. manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica observado o disposto nos art.s.
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51 e 53 da Lei no 13.019/2014;
VI. devolver à adininistraçRo pública no prazo improrrogável de trinta dias, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria;
Vfl. dar livre acesso aos agentes da administração pública, ao controle interno e ao Tribunal de
Contas correspondente aos processos: aos documentos e às informações relacionadas ao Termo
de Colaboração, bem corno aos locais de execução do respectivo objeto;
VIII. responder exclusivamente peio gerencianjcoo administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de investimento e de custeio, inclusive as
relativas à pessoal;
IX, aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos Com observância aos principias da
legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
economicidade, da eficiência e da eficácia, bem como zelar pela boa qualidade da execução da
parceria, buscando alcançar os resultados pactuados;
X. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado à administração
pública e terceiros, por sua culpa, ou cm conseqüência de erros, impericia própria ou de
attNiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os
danos decorrentes de paralisação ou interrupção da parceria, exceto quando isto ocorrer por
exigência da adniinisnção pública ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que
deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; XI.
manter, em boa ordem e guarda, à disposição da administração pública e dos órgãos de controle
interno e externo, todos os documentos originais que comprovem as despesas realizadas no
decorrer da parceria, que deverão ser emitidos em nome da Celebrante, devidamente
identificados com o número do Termo de Colaboração durante o prazo de 10 (dez) anos.
contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas final, ou o prazo que dispuser
legislação especifica;
XII. observar medidas de acessibilidade para pessoas com deiici'2ncia ou mobilidade reduzida e
idosos;
XIII. celebrar termo de atuação em rede e apresentá-lo à administração pública em até 60
(sessenta) dias da sua celebração, caso opte por esta modalidade, observando o disposto no
parágrafo único do art. 35-A, da Lei :i°. 13.019/2014 e, em caso de rescisão, comunicar à
administração pública no prazo de 15 dias;
XIV, manter, durante toda a execução da parceria, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas na seleção;
XV. destacar a participação do Município em qualquer ação promocional relacionada ao Termo
de Colaboração, obtendo previamente o seu consentimento formai;
XVI. providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente Lei-mo;
XVII, administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe for permitido em virtude da parceria,
inclusive executando manutenção preventiva e corretiva de forma continua, até a sua restituição
ao Poder Público, contratando seguros prediais e de responsabilidade civil e responsabilizandose pela segurança patrimonial do imóvel;
XVII!. comunicar ao Município de Camamu todas as aquisições permanenles de móveis que
forem realizadas, na prestação de comas tina], desde que se tratem de aquisições realizadas com
recursos recebidos em decorrência da parceria;
XIX. utilizar os bens e serviços custeados com recursos da parceria exclusivamente na execução
do objeto deste Termo de Colaboração;
XX. encaminhar ao Gestor da Parceria cópia das notas fiscais relativas à compra de bens na
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prestação de contas final.

3.2. DO MUNCIPIO DE CAMAMIJ - Além das reponsabilidades previstas no Termo de
Referência o Município de Camamu assume os seguintes compromissos:
1. reali7ar tempestivarnente o repasse dos recursos financeiros à OS;
II. manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo cncei7aluento,
contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do ar!. LO da Lei no
13,019/2014;
1. divulgar, em seu sítio oficial na internet, os meios de representação sobre a aplicação
irregular dos recursos envolvidos na parceria;
1V, prestar esclarecimentos e informações á OS que visem orientá-la na correta execução da
parceria, dirimindo as questões omissas neste instrumeúto assim como lhe dar ciência de
qualquer alteração no presente termo;
II. prestar apoio necessário e indispensável à OS para que seja alcarçado o objeto do Termo de
Colaboração em toda sua extensão e no tempo devido;
III. proceder à publicação resumida do Termo de Colaboração e de seus aditamentos, no Diário
Oficial do Município, no prazo legal de até 10 (dez) dias corridos contados da difia de
sua assinatura, contendo, obrigatoriamente, li indicação do número de referência do
chamamento público ou do ato de fundamentação legar da dispensa ou inexigibilidade,
nome das partes, objeto, valor, fonte orçamentária da despesa, prazo de duração e o
nome do Gestor da Parceria;
VII. designar Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, por ato publicado no Diário
Oficial do Estado, para monitorar e avaliar o cumprimento do Plano de Trabalho;
VIII. acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria;
IX, analisar as prestações de contas encaminhadas pela OS;
X. providenciar a consignação das dotações destinadas a custear este Termo de ('&aboraçâo no
projeto de Lei Orçamentária, assim como estabelecer a sua previsão no planejamento plurianual
dó Município;

CLÁUSULA QUARTA - DÁ CAPTAÇÃO DE RECURSOS
4.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste TERMO DE COLABORAÇAO pela
Organização Social serão obtidos mediante transferências pro%enientes do Poder Público, doações e
contribuições de Entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos
financeiros da Organização Social e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a
administração da Organização.
CLÁUSULA QUINTA— DO REPASSE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS
5.1. Pela execução do objeto da presente avença, o Município de Caniamu repassará à
CELEBRANTE, no prazo e condições constantes deste instrumento, a importànda global estimada
em R$ 1.882.901,97 (um milhão oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e um reais e noventa e
sete centavos) para fins de cumprimento da PROPOSTA DE TRABALHO, parte integrante deste
instrumento.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO, Os recursos destinados z cobrir a execução do presente TERMO DE
COLOBORAÇAO serão empenhados globalmente e itpassados mensalmente pelo MUNICIPIO
DE CAMAMU à CELEBRANTE, de acordo com o cr000grama de desembolso previsto na
Cláusula Sétima - Das Condições de Repasse Financeiro.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados à CELEBRANTE podero ser por esta
aplicados no mercado financeiro, desde que os resultados dessa aplicação se revertam,
exclusivamente, aos objetivos deste TERMO DE COLABORAÇÃO.
PARÁGRAFO TERCEIRO: É expressamente proibida a celebração pela CELEBRANTE de
contratos de cessão fiduciária de créditos oriundos da execução deste eouLrato, em qualquer
hipótese. ou a viliculação de recebíveis para o pagamento de contraio,,, de financiamento
eventualmente celebrados pela mesma.

•

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.1. As despesas para o pagamento deste Contrato currerào por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada: UNIDADE GESTORA: 07.01 - PROJETO/ATIVIDADE:
2021 /2023 / 2085- ELEMENTO DE DESPESA: 44.50.43 - FONTE: 02/14,

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. Os pagamentos à CELEBRANTE serão efetivados mensalmente, em conta corrente especifica
aberta para este contrato, mediante a liberação de 06 (seis) parcelas mensais variáveis de acordo
com o quantitativo de serviços contratados executados, cujo valor global corresponde a
1.882,901,97 (uni milhão oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e um reais e noventa e sete
centavos), conforme sua valoração estabelecida no AI.iCXO do Termo de Referencia deste Contrato:
7.2. As parcelas mensais serão pagas att5 o 50 dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços,

após apresentação da Nota Fiscal e da prestação de contas.
As metas contratuais serão avaliadas trimestralmente, e em caso de não cumprimento será
uado
efetuado o desconto compatível ao valor, por cada mes de dcseumprimento.
*efet
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As parcelas de valor variável serão pagas mensalmente, junto com a
parte fixa, e os eventuais ajustes financeiros a menor, decorrentes da avaliação de desempenho,
serão realizados no mês subsequente ao trimestre avaliado.
PARÁGRAFO SEGUNDO; Os valores de ajuste financeiro, citados no item anterior, serão
apurados na forma disposta no Anexo 1, que integra o presente instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os indicadores do último trimestre cio contrato serão avaliados no
mês subsequente ao término deste, dessa forma a última parcela só deverá ser efetuada, após a
conclusão da avaliação.
PARÁGRAFO QUARTO: O MUNICIPIO DE CAMAMU, no processo de acompanhamento e
supervisão deste contrato, poderá recomendar a alteração de valores, que implicará a revisão das
metas pactuadas, ou recomendar revisão das metas, o que implicará a alteração do valor global
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pactuado, tendo como base o custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelas partes,
de comum acordo, devendo, nestes casos, serem celebrados Termos Aditivos.
PARÁGRAFO QUINTO: Havendo atrasos nos desembolsos previstos estabelecido no
cronograma pelo MUNICIPLO DE CAMAMU. a CELEBRANTE poderá realizar adiantamentos
com recursos próprios à conta bancária indicada para recebimento dos pagamentos mensais, lendo
reconhecido as despesas efetivadas, desde que cm montante igual ou inferior aos valores ainda não
desembolsados que estejam previstos neste contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: A CELEBRANTE deverá anexar mensalmente aos relatórios
encaminhados à Secretaria Mwicipal de Saúde, os comprovantes de quitação de despesas efetuados
no mês imediatamente anterior, com água, energia elétrica, telefone, recolhimento de encargos
sociais (INSS, FGTS e P15), e folha(s) de pessoal, incluindo terceirizados.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS HUMANOS:
8.1. A CELERANTE contratará pessoal para a execução de suas atividades, sendo de sua inteira
responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciá rios, fiscais, comerciais e securitários,
resultantes da execução do objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CELEBRANTE poderá gastar no máximo 70% dos recursos
públicos a esta repassada com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de
qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus empregados e servidores a elu cedidos, observada.
quanto a estes últimos. a necessidade da manifestação expressa da contratada quanto à concessão de
direitos como férias, licenças e aposentadorias, nos casos pertinentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O limite e o critério utilizados paru as despesas com remuneração de
vantagem dos profissionais deverão estar de acordo Coo) o preço de mercado de cada região, e a
localização da Unidade.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS:
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sistemática de mouitoramcnto e avaliação desta parceria
funcionará da seguinte forma: realização de visitas técnica-,; periódicas, aplicação de formulário de
avaliação, vistoria "iii loco", e controle de documentação.
PARÁGRAFO SEGUNDO- As ações de monítoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas
tecnológieas, tais como redes sociais na internei, aplicativos e outros mecanismos que permitam
verificar os resultados da parceria.
PARÁGRAFO TERCEIRO- A Comissão de Monitorwnento e Avaliação, designada em ato
publicado no Diário Oficial do Município, atuará em caráter preventivo e saneador, visando o
aprimoramento dós procedimentos, a padronização_e a pnorização do controle de resultados.
PARÁGRAFO QUARTO- A ADMINLSTRAÇAO PUBLICA deverá realizar visita técnica in
loco pura subsidiar o inonitoraniento da parceria, tendo em vista que o objeto da parceria são
serviços de apoio à saúde, podendo notificar a CELEI3RANTE com antecedência ciii relação à data
da visita:
PARACRÂFO QUINTO- A Comissão do Monitoramcnto e Avaliação homologará até a data a ser
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2. Durante a vigência do Termo de Colaboração, a Organização Social for desqualificada, por
qualquer razão, conforme Lei Municipal a° 861/2020 e no Decreto Municipal a° 043/2020, ou nos
casos de dissolução cia entidade;
3. O MUNICIPIO DE CAMAMU apresentar razões de interesse público para a rescisão, de alta
relevância e amplo conhecimento.
III. Por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo cm vista o interesse público!

PARÁGRAFO PRIMEIRO; Verificada urna das hipóteses previstas nos incisos 1, II ou III desta
cláusula, o Poder Executivo providenciará a imediata revogação do decreto de permissão de uso dos
bens públicos, a cessação dos afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da
Organização, no cabendo à Entidade de direito privado sem fins lucrativos direito a qualquer
indenização.

PARÁGRAFO SEGUNDO; Em caso de rescisão unilateral por parte do MLJNICIPlO DE
CAMAMU, que não decorra de má gestão, culpa ou dolo da CELEBRANTE, a Secretaria da Saúde
arcará com os custos relativos a dispensa do pessoal contratado pela Organização para execução do
objeto deste contrato. independentemente de indenização a que a CELEBRANTE faça jus.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A CELEBRANTE terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da data da rescisão do Contrato, rara quitar suas obriaçôes e prestar contas de sua
gestão ao MUN1CJPIO DE CAMAMU.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DÁ RESPONSABILIDADE CIVU, DA CONTRATADA;
14.1. A CELEBRANTE é responsável pela indenização de dano decorrente de açào ou omissão
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bcm como aos bens
públkos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, de que trata a Lei Municipal 110 861,2020 e
no Decreto Municipal a° 043/2020, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de
danos causados por tulhas relativas à prestação dos serviços, nos estritos termos do na. 14 da Lei a°.
8.078, dei 1/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO;
15.1. Este TERMO DE COLABORAÇÃO será publicado de forma resumida, no Diário Oficial do
Município, nos meios eletrônicos e em jornal de grande circulação, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DO FORO:
16.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Carnamu, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do CONTRATO que não puder
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estipulada em ato normativo interno o relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pelo
gestor da parceria, que conterá;
- descrição surnria do objeto e análise das atividades realizadas, com foco no cumprimento das
metas e no beneficio social da execução do objeto;
- valores transferidos pela administração pública municipal;
- seção sobre análise de prestação de contas anual, caso a execução da parceria ultrapasse um ano e
as ações de monitoramõnto já tiverem peunitido a verificação de que houve descumpdmeiflo
injustificado quanto ao objeto; e
- seção sobre achados de auditoria e respectivas medidas saneadoras, caso hç)a auditorias pelos
órgãos de controle interno ou externo voltadas a esta prcez'ia.
CLÁUSULA DÉCIMA DO PRAZO
10.1.0 prazo de vigência deste Contrato Emergencial de Gestão será de 180 (cento e oitenta) dias,
ou enquanto perdurar a situação de emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, tendo
por termo inicial a dum informada na publicação do Contrato no Diário Oficia! do Mttnicipio.
PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese da rescisão antecipada prevista no caput desta cláusula, não
caberá à CELEBRANTE direito à indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11.1. A Prestação de Contas da Entidade contratada, a ser apresentada mensalmente, ou, a qualquer
tempo, conforme recomende o interesse público, Lar-se-á através de relatório pertinente à execução
desse Contrato, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados
alcançados, acompanhados dos demonstrativos flnancçiros.
PARÁGRAFO ÚNICO; Ao tinal de cada exercício financeiro, a CELEBRANTE deverá elaborar
consolidação dos relatórios e demonstrativos e encaminhá-los ao MUNICIPIO DE CAMAMU, em
modelos por esta estabelecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO NO SERVIÇO
TRANSFERIDO
12.1. Na hipótese de risco quanto à continuidade dos serviços de saúde prestados à população, o
Município poderá assumir imediatamente a execução dos serviços que foram transíèridas
observadas as condições estabelecidas na Lei Municipal n° 8612020 e no Decreto Municipal n°
043/2020,

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
131.A rescisão do 'Ferino de Colaboração poderá ser efetivada:
1. Nas hipóteses previstas pelo Caput da Cláusula Décima - Do Prazo.
Ii. Por ato unilateral do Município de Camamu, na hipótese de;
1. Descumprimento, por parte da CELEBRANTE, ainda que parcial, das cláusulas. dos objetivos e
metas previstas no presente Contrato, decorrentes de má gestão, culpa, dolo ou víolaçDi da Lei;
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em ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem assim justos e contratados, é o presente assinado em 03 (trôs) vias de igual teor e
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. para um só
efeito de direito.

Camamu —BA, 20 de abril de 2020.
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Este Plano de Trabalho foi elaborado para atendimento as disposições contidas no Termo
de Referência de voltado a contratação de Pessoa Jurídica, de direito privado, sem fins
lucrativos, Organização Social, na área de Gestão de Saúde do Município de Camamu-BA,
com enfoque na atuação na Rede Básica de Saúdé;NÃSF, CAPS, PSF e Hospital Municipal
e Equipe de Apoio e Gestão, no âmbito do Município, conforme especificações,
quantitativos, regulamentação do gerenciamen±o. e..execução de atividades e serviços de
saúde e demais obrigações, com o objetivo de auxiliar na Gestão de Saúde Municipal para
fazer frente as Demandas do COVID-19.
2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃOSOCIAL

A APMI de Mutuípe - Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe, foi
fundada em 1949, com esse mesmo nome, na cidade de Mutuípe, Bahia, com a proposta de
atingir os seguintes objetivos:
> Administrar e manter a Maternidade, também inaugura na cidade de Mutuípe e
em operação até esta data.
> Administrar e manter o Hospital da Entidade em Mutuípe.
> Prestar assistência hospitalar à comunidade em geral.
> Desenvolver atividades de saúde comunitária e assistencial, para toda a população.
Hoje, a APMI de Mutuípe desenvolve as seguintes atividades:
> Administração hospitalar: a APMI de Mutuípe, em doação ou comodato, fica
responsável pela administração de hospitais, e realiza uma contribuição expressiva
na ampliação e universalização da assistência à saúde no Brasil.
> Área social: a entidade mantém suas unidades próprias de saúde, prestando
atendimento 100% com recursos do SUS - Sistema Único de Saúde. Além, disso,
mantem uma escola de judo e desenvolve programas de atenção e assistência a toda
comunidade.
3

ssociaçâ dsProteçãokMaterpidacb e à Jnãnca.deMutuípe
Fundada brlVl2 de

O 028

Desenvolve ações na área da Saúde, Educação e Assistência Social. A APMI de Mutuípe é uma
instituição completa, que contribui de forma decisiva para a melhoria dos serviços público no
Brasil.

Entidade reconhecida local e nacionalmente pela qualidade na implementação de soluções
para as instituições e profissionais da saúdÈ'OP proje.tos-implementados pela APMI de
Mutuípe permeiam a vida da comunidade onde são implantados, gerando qualidade
comprovada no atendimento, geração de emprego e renda, gestão participativa para a
melhoria dos serviços prestados, além da promoção de serviços de educação e assistência
social.

2.3.1 Profissionalismo
Competência Técnica e responsabilidade pessoal para atingir os objetivos definidos. A APMI
de Mutuípe c loca o seus pacientes e públicos em primeiro lugar, por isso tem como valores
primordiais a filantropia e a responsabilidade social.
2.3.2 Qualidade
Criação e aperfeiçoamento constante de produtos e serviços, sempre considerando e visando
a satisfação dos clientes internos e externos.
2.3.3 Responsabilidade Social
Valorização e respeito ao ser humano e ao meio-ambiente. Desde sua fundação a APMI de
Mutuípe vem adotando em seu modelo de gestão valores que visam fortalecer o
relacionamento entre o público e a comunidade por meio de um serviço de qualidade e apoio
para o desenvolvimento social.
2.3.4 Ética
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Transparência e respeito em todas'as relações, marcados p10 sigilo profissional.
Hoje, a entidade administra, assessora ou presta serviços a outros hospitais em estados
brasileiros e mantém projetos sociais nas comunidades onde atua, em parceria com órgãos
públicos.
Atualmente a APMI de Mutuípe é
responsável por mais de 350 leitos e 1.100
funcionários diretos e indiretos (dos quais
quase 300 são médicos). Mantém, ainda, em
seu

0

quadro de administradores profissionais
graduados e aptos a atuarem qualquer
unidade da federação.

Na rede de hospitais administrada pela APMI de Mutuípe, 100% dos atendimentos são
destinados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
A APMI de Mutuípe possui a área de Comunicação, rèsponsável por publicações de conteúdo
em diversos canais, como site e redes sociais oficiais, voltadas aos públicos interno e externo.
A APMI de Mutuípe atua intensamente na área social, mantendo ou contribuindo com
creches, asilos, casas de gestantes, albergues, entre outras ações. Ao mesmo tempo, em sua
sede mantem uma escolha para adolescentes praticarem atividades esportivas.
A entidade atua numa realidade brasileira totalmente carente de recursos e de atendimentos
no setor. Em todos os hospitais, lidamos com todo tipo de dificuldade para a obtenção de
resultados assistenciais e sociais satisfatórios com a atualização de recursos humanos e
econômicos.

A função da APMI de Mutuípe é auxiliar, com sua larga experiência e profundo conhecimento
do setor, na escolha de caminhos eficazes, medidas inovadoras e soluções viáveis.
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Dessa forma, com a APMI de Mutuípe os serviços de sáüde no Brasil contam com uma
instituição especializada, séria, confiável e consciente das reais necessidades dos hospitais no
Brasil. São anos de vivência em administração hospitalar, dedicados à busca de excelência
profissional.

/ Organização Social - OS - Estado da Bahia (Decreto 8.890/04 e Lei 8.647/03).
/ Organização Social - OS - Estado do Rio de Janeiro.
/ Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, processo n° 267.573/68 em
01/06/70, concedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social - Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS.

2.5.1 Administração, Assessoria e Consultoria
A APMI de Mutuípe administra e assessora hospitais e entidades de saúde, implantando
modernos métodos de gerenciamento e novos modelos de atuação, para que equipes médicas,
assistenciais e de apoio possam se concentrar no que fazem de melhor: atender e acolher bem
o paciente.
2.5.2 Diagnóstico Hospitalar
A APMI de Mutuípe faz uma radiografia completa da instituição. São avaliados, entre outros
itens, a planta física, instalações, gestão de pessoas, serviços auxiliares de diagnóstico e
tratamento, capacidade instalada, fluxos internos, análise econômica, normas, cumprimento
das exigências legais.
2.5.3 Planos de Saúde
Orientação técnica e análise de planos de saúde.
2.5.4 Auditoria
Serviços de auditoria financeira e contábil prestados por profissional auditor commais de 30 anos de
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2.5.5 Central de Compras APMI de Mutuípe
Sistema pelo qual os hospitais, da rede administrada, ou de fora dela, se beneficiam com a
redução de custos e a racionalização de compras. O objetivo principal da Central de Compras
ÀPMI de Mutuípe é produto A e B (os de maior consumo, como seringas, luvas de
procedimento, etc) da curva ABC.
2.5.6 Estudo de viabilidade
O Estudo da Viabilidade fornece diligencia e compreensão sobre a unidade, determinando se
a mesma é praticável e viável. Este estudo abrange a viabilidade nas seguintes esferas: técnica,
econômico financeira e operacional.
2.5.7 Diagnóstico Municipal
Para municípios e estados, a APMI de Mutuípe criou o diagnóstico de saúde pública baseado
na legislação que determina a formulação de um plano de gestão na área de saúde, inclusive
para repasse dos recursos federais.
2.5.8 Cursos e Congressos
A entidade promove cursos, congressos e treinamentos, com o objetivo de capacitar e
aprimorar os profissionais que atuam nas áreas de saúde e social.
Entre os cursos ministrados estão os de Administração em Saúde, Custos Hospitalares,
Finanças, Liderança e Gerenciamento, Qualidade e Marketing.
APMI de Mutuípe - SEDE
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NOME DA UNIDADE DE SAÚDE
BAHIA

-

Hospital Clelia Reboucas Mutuípe, Bahia.
Maternidade em Mutuípe, Bahia.
RIO DE JANEIRO

-

-

Hospital Zilda Arns Resende Rio de Janeiro.
GESTAO DAS FOLHAS
Município de Amargosa, Bahia
Município de Feira de Santana, Bahia.

As atividades sociais ocorrem pela manutenção dos centros de juventude, creches e asilos.

Atualmente, a APMI de Mutuípe realiza suas atividades com a colaboração de
aproximadamente 1.100 profissionais e, se considerar três dependentes a cada profissional, a
instituição tem aproximadamente 3.300 dependentes em torno dela.

1
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As Unidades Básicas de Saúde/PSFs são as principais portas de entrada da rede de atenção
à saúde, constituindo a Atenção Básica, que de acordo com a Política Nacional de Atenção
Sásica se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que
abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de
práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em
equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem
essas populações. Utiliza tecnologias que devem resolver os problemas de saúde de maior
frequência e relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com os
sistemas de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da
coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização,
da humanização, da equidade e da participação social.
3.1 UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS

As Unidades de Saúde de Camamu oferecerão à população um serviço de qualidade,
baseado nos preceitos do Sistema Único de Saúde, de universalidade, equidade e
integralidade, com atendimento humanizado, dentro do seu território, evitando-se o
deslocamento desnecessário, nas ações de Atenção Básica, oferecendo consultas de
ginecologia, de clínica geral, de pediatria e de odontologia, bem como vacinas,
medicamentos que fazem parte da lista padronizada e realização de exames laboratoriais de
baixa complexidade. As unidades serão as portas de entrada para os serviços de média e alta
complexidade, tanto em relação às consultas com especialistas, quanto aos exames
laboratoriais e de imagem, sendo responsável, em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde, no acompanhamento dos encaminhamentos e nas realizações das consultas e exames,
melhorando o atendimento assistencial e otimizando a oferta de serviços.
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Tem como áreas estratégicas da Atenção Básica a eliminação d.ahanseníase, o controle da
tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes meilitus, a eliminação
da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde
bucal e a promoção da saúde.
As unidade de saúde prestarão seus serviços no horário das 07h30min às 17h00min, de
segunda à sexta- feira, acolhendo e atendendd a todos os usuários que buscarem assistência.
Quanto a estrutura de atendimento da Gestão de Saúde do Município, conforme consta no
Termo de Referência, apresenta a seguinte estrutura:
•'
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ESF MUTIRÃO

Rua Santa Luzia ,294

ESF RODAGEM

Rua do Estádio

ESF PINARÉ

Rua de cima

ESF ACARAÍ

Rua do Cacau

ESF OROJÓ

Rua Guanabara

ESFIRAVESSÃO

Rua Juscelino Kubitschek

ESF BARCELOS

2 de julho

ESF TAPUIA

Rua Antonio Guimarães

ESF GARCIA

Rodovia Camamu/Itacaré, Km7

ESF ILHA GRANDE

Intinerante

CAPS

Rua Ademário Solon

HOSPITAL

Categoria Profissional:
Médico Obstetra
Enfermeiro
Cirurgião Dentista

Rua coronel Francisco Magno
•

,.Í

.

Jornada semanal:
8 horas

-

-

-

Necessidade:
1

40horas
40horas
dwf

Categoria Profissional:
Enfermeiro
Cirurgião Dentista

:.

Praça são joão Batista

NASF

•

...•.:

Rua dos Craveiros

ESF CIDADE BAD(A

-

.

Jornada semanal:
4Ohoras
4ühoras

1
1
•
Necessidade:
2
1

•

Fund%dab0124e tjttfl&de 1b49
Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Cirurgião Dentista

4Ohoras

Pediatra

8 horas

Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Médico Clínico

40horas

Enfermeiro

40horas

O 0135
Necessidade:

Necessidade:
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Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Médico Clínico

40horas

Necessidade:
1

-

Enfermeiro

40horas

Cirurgião Dentista

40horas

Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Enfermeiro

40horas

Cirurgião Dentista

40horas

Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Médico Clínicõ

40horas

1

Enfermeiro

40horas

1

Cirurgião Dentista

40horas

1

Médico Obstetra

8 horas

1

-

-

1

-

1

Necessidade:

Necessidade:

-

-

-

-

Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Enfermeiro

40horas

1

Cirurgião Dentista

40horas

1

Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Médico Clínico

4Ohoras

1

Enfermeiro

4ühoras

1

Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Enfermeiro

4Ohoras
-

Necessidade:

rsmx

Necessidade:
1

t Íí»iiamIa.r

Categoria Profissional:

Jornada semanal:

Enfermeiro

40horas

Cirurgião Dentista

40horas

-

Necessidade:
1
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o
Jornada semanal:

Fonoaudiólogo

30 horas

1

Assistente Social

30 horas

1

Psicólogo

30 horas

1

Terapeuta Ocupacional

30 horas

1

Fisioterapeuta

30 horas

1

Educador Físico

30 horas

2

•... ..

o

•.. ..t.i•.
Necessidade;

Categoria Profissional;

Jornada semanal;

Médico Psiquiatra

20 horas

1

Enfermeiro

40 horas

1

Fisioterapeuta

30 horas

1

Psicólogo

30 horas

1

lçqbL

--

•

Necessidade;

Categoria Profissional:

Categoria Profissional;

Jornada semanal;

Diretor Médico

20horas

Enfermeiro

24h

Médico plantonista

24h

Necessidade;
1

.

5
7

Fornecer o quadro de recursos humanos, para manter o funcionamento das Unidades de
Saúde do Município, conforme portaria vigente do Programa Nacional da Atenção Básica
(PNAB) e demais Programas do Ministério da Saúde (PMAQ PSE, NASF, SISMOB e
monitoramento das metas do SISPACTO), bem como, ações de combate a Pandemia do
/ Treinamento de equipe voltado ao acolhimento e humanização do atendimento;
/ Monitoramento do PMAQ, PSE, E-SUS - Atenção Básica e BPA;
/ Monitoramento do envio de dados do sistema da atenção básica e sistema de
informação ambulatorial à base de dados do DATASUS;
/ Assessoria voltados para as Políticas criadas pelo Ministério da Saúde como a de
Atenção Básica, Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal e Política Nacional de práticas
integrativas e complementares em saúde;
/ Orientações referentes ao PSE - Programa Saúde na Escola e acompanhamento das
ações e metas pactuadas;
1 Monitoramento dos resultados dos indicadores do SISPACTO, PMAQ e E-SUS e
BPA;
/ Assessoria no planejamento das ações de Saúde;
1 Capacitação dos profissionais de saúde por área de abrangência;

O 0137
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/ Assessoria referente ao PMAQ (programa dmaoria do acesso e da qualidade);
/ Orientações sobre as campanhas nacionais de vacinação e campanhas de prevenção
e promoção à saúde;
/ Prestação Gratuita e Universal dos Serviços de Atenção a Saúde aos usuários
compreendida no âmbito do SUS e conforme Termo de Referência;
/ Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à este Termo
de Referência.

De acordo com as definições estabelecidas no Termo de Referência, as metas de execução dos
serviços de Gestão de Saúde do Município de Camamu-BA, com enfoque na atuação na Rede
•

Básica de Saúde, NASF, CAPS, PSF e Hospital Municipal e Equipe de Apoio e Gestão, no
âmbito do Município, conforme especificações, quantitativos, regulamentação do
gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações, com o
objetivo de auxiliar na Gestão de Saúde Municipal para fazer frente as Demandas do COVIID19.
3.1.2.1 QUANTO AS METAS QUALITATIVAS
Em relação as Metas qualiativas o referido Plano de Trabalho apresenta a seguinte Proposta:
o
--

Manter-se implantadas e em:
pleno funcionamento 11 equipes
de Estratégia de Saúde da Família.
Envio das informações ao E-sus
AB em 100% das equipes de
Estratégia de Saúde da Família e
NASF, considerando prazos e
qualidade das informações.
Acompanhar
70%
dos
Hipertensos do Território
Acompanhar 70% dos Diabéticos
do Território
Acompanhar 90% das Gestantes
do território
Realizar

reuniões

de

1'

-

Manutenção do quadro mínimos de
profissionais conforme perfil da Equipe
Cadastrada no CNES. E cumprimento da
Carga Horária.

Relatório gerado no Sistema e-SUS
seguindo cronograma de Processamento
CMD.

O Acompanhamento deve ser 100% do
confomer
Cadastros
1t0t
Individuais do e-SUS.
O Acompanhamento deve ser 100% do
Indicador
confomer
Cadastros
Individuais do e-SUS.
O Acompanhamento deve ser 100% do
Indicador
confomer
Cadastros
Individuais do e-SUS.

ssqpTçffodeProteçãa à:Materotdé e A Jpfânci a,
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matriciamento,
atendimentos
individuais
compartilhados,
atendimentos
domiciliares
compartilhados,
atividades
coletivas, ações compartilhadas
no território, com integração BSF,
NASF, CAPS.
Realizar ações de saúde bucal tal
como: escovação supervisionada,
grupos
educativos,
visitas
domiciliares, construção de fluxos
de atendimento e acolhimento;
Ofertar cuidado para as pessoas
com transtornos mentais, de
forma territorializada, visando à
organização da rede de serviços
de saúde mental, a construção de
projetos e oficinas terapêuticas
singulares,
,consultas
multiprofissionais, o suporte à
saúde mental na Atenção Básica e
unidades hospitalares, entre
outras atividades.
Realizar em média 20 partos
mensais no Hospital Municipal de
Camamu

pin
-

O 0138

Apresentar Atas de Reuniões
de matriciamennto e controle
de atendimentos realizados
juntamente com o Relatório de
Atividade Coletiva.

-

As ações deverão ser registradas no
Atendimento Individual e está presente
nos Relatórios correspondentes no
Sistema e-SUS

As ações deverão ser registradas tanto do
Sistema RAAS do CAPS, quanto no
Atendimento Individual e está presente
nos Relatórios correspondentes no
Sistema e-SUS.

BPA 1

1

—Aucociação

à Maternidade P à Infância deMuttúpe
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3.1.2.2 QUANTO AS METAS QUANTITATIVAS
Em relação as Metas quantitativas foram definidadas a partir da definição do Termo de
Referência, o qual apresenta a equipe mínima para atendimento das necessidades de Saúde
do Município, as quais podem sofrer alteração em função do volume de atendimentos e
procedimentos.

Médico Plantonista Hospital
Enfermeiro Hospital

31
5

24
40

Médico Diretor Hospital

1

20

Enfermeiro CAPS

1

40

Médico CAPS

1

20

Fisioterapeuta CAPS

1

30

Psicólogo CAPS
Psicólogo NASF

1
1

30
30

Fonoaudiólogo NASF

1

30

Assistente Social NASF

1

30

Terapeuta Ocupacional NASF

1

30

Nutricionista NASF

1

30

Educador Físico NASF

2

30

Fisioterapeuta NASF

1

30

Enfermeiro PSF

10

40

Odontólogos PSF

5

40

Médico PSF

5

40

Atendimentos
tendimentos/
procedimentos
Gestão
Hospitalar!
Avaliação
internamentos
Atendimentos/
procedimentos
Consultas
Médicas
Atendimentos/
procedimentos
Atendimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Atendimentos/
Procedimentos
Consultas
Médicas

600
600
140

350
160
350
350
350
350
350
350
350
350
350
150
100
200

Ressaltamos que em relação as metas quantitativas serão comprovadas mediante controle de
Pontos dos profissionais que fizeram atendimento no período da restação de Serviços, bem
como, quantitativo de procedimentos realizados.
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3.1.2.1 QUANTO AS METAS FINANCEIRAS
fl»
PARCELA 1

20/04/2020 a

332.817,00

19/05/2020
PARCELA 2

20/05/2020 a

332.817,00

19/06/2020
PARCELA 3

20/06/2020 a

332.817,00

19/07/2020
PARCELA 4

20/07/2020 a

332.817,00

19/08/2020
PARCELA 5

20/08/2020 a

332.817,00

19/09/2020
PARCELA 6

20/09/2020 a

332.817,00

19/10/2020
TOTAL

1.882.901,97

4. PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL/ASSISTENCIAL

A gestão por processos é um modelo de gestão organizacional orientado para o
gerenciamento da empresa com foco nos processos, com responsabilidades de ponta- a-ponta
atribuídas ao gestor de cada processo, cuja função é dirigir a performance do mesmo e
garantir que as necessidades dos clientes e do negócio sejam satisfeitas. (\'VERKEMA C; 2008).
Gestão por Processos significa que os processos estão mapeados, monitorados, avaliados e
revisados sempre que necessário, sendo importante ressaltar que os esforços devem ser com
foco na melhoria contínua e no alcance dos objetivos da organização.
Gestão por Processos tem objetivo principal de estabelecer uma dinâmica de melhoria
contínua, permitindo ganhos significativos às organizações, em termos de desempenho,

Assaciqçio de Pçqeç&qi NItepjjØdça I}Iiia1%1t&tuíp
eficiência, eficácia e custo.
1 Eficientes: otimização do uso dos recursos;
1 Eficazes: de forma a viabilizar os resultados desejados, a eliminação de erros e

a minimização de atrasos;
A seguir apresentamos algumas premissas para a Gestão por Processos:

Macroprocesso é um processo que geralmente envolve mais de uma função organizacional
e cuja operação tem impacto significativo no modo como a organização funciona.
Cadeia de Valor é a representação do conjunto de atividades desempenhadas por uma

e

organização desde as relações com fornecedores e ciclos de produção até a entrega final do
produto ou serviço (Michel Porter - 1995).
Processos que apresentam uma macrovisão da organização. A padronização aqui proposta
não delimita a quantidade de processo do serviço de saúde. Importante ressaltar que esses
processos deverão ser mapeados conforme o perfil da unidade de saúde.

PROCESSOS GERENCIAIS

DIAGNÓSTICO
OACÕNLIIÇAO
CLINICA

DEFINICÃO
DO PIANO
ERAPU11C

AVALIAÇÃO TfiAr4SIAO D
EXECUÇÃO
RESULTADO I
DO PLANO LOO
.
CUIDADOS
OU ALTA
TERAPUTICO DO PLANO
TERAPÉLIUCO

PROCESSOS DE APOIO

Processo é qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-se valor e gera uma
saída (output) para um cliente interno ou externo.

Matomdadeei Jhfância*MutWp
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Processos são atividades logicamente relacionadas que, usando recursos (pessoas,
equipamentos, materiais, entre outros), produzem resultados (produtos ou serviço),
adicionando valor a cada etapa. Portanto, não existe um produto ou um serviço oferecido
por uma empresa sem um processo.
Existem diferentes nomenclaturas para a classificação de processos utilizados por diversos
autores, porém a classificação dos tipos de categorias dos processos adotada pela APMI de
Mutuípeestá dividida em: gerencial, assistencial e o de apoio.
Assim, os processos Gerenciais são aqueles que existem para coordenar os processos de apoio
e assistencial, através de definição de estratégias, definição e monitoramento das metas, e
melhorando os processos, quando necessário.
Os processos assistenciais são aqueles que se inter-relacionam diretamente com o cliente.
Os processos de apoio são aqueles que sustentam os processos assistenciais, fornecendo
produtos e serviços como: equipamentos, tecnologia, informações.
a) MAPEAMENTO DE PROCESSOS
O mapeamento de processos serve para demonstrar as sequencias lógica das atividades
dentro de um processo.
Cabe ressaltar que a etapa de mapeamento deve ser realizada através de reuniões com os
responsáveis pelo processo, dica importante nesta etapa é mapear conforme a realidade do
processo e não a que se imagina o que seria o ideal.
Nessa etapa são utilizadas algumas ferramentas da qualidade: Fluxograma e SIPOC:

1 SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs e Customers) - Fornecedores, Entradas,
Processo, Saídas e Clientes essa ferramenta é utilizada para descrever o processo
detalhado e suas interfaces com os fornecedores e clientes. Nesta etapa é possível
identificar os pontos críticos a ser monitorados e os riscos associados.
/ FLUXOGRAMA: utilizado para representar graficamente as etapas dos processos.
b) INTERAÇÃO DE PROCESSOS
Interação de processos são os produtos e serviços gerados pelos processos devem possuir
características que atendam às necessidades dos clientes internos e externos. Estas
características, adequadas às necessidades dos clientes, formam os requisitos da qualidade

As$õtiçãb4e•Froteção à Matprj)idatje e.A InfâçiaçI Mutuípe
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dos produtos e serviços.
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Consideramos características dos requisitos da qualidade em 5 (cinco) dimensões:
a) Qualidade intrínseca - Propriedades diferenciadoras (ISO 9000) da qualidade do
produto ou serviço;
b) Custo - custo financeiro do produto;
c) Atendimento (entrega) - Atendimento (entrega): prazo certo, local certo, quantidade
certa;
d) Moral - características que indicam o nível médio de satisfação das pessoas do sistema; e
e) Segurança - características de segurança que o produto deve ter em relação ao usuário e
as características de segurança para o colaborador da organização.
c) MONITORAMENTO DE PROCESSO
Depois da implantação e ou ajuste do processo é necessário que seja monitorado, avaliado
e devidamente ajustado, sempre levando em consideração o seu desempenho ao longo do
tempo, na busca constante de melhoria contínua.
Os responsáveis pelos processos devem garantir que estão gerando produtos e/ ou serviços
que atendam às necessidades dos clientes.

Representa a organização dos processos de trabalho e introdução à melhoria contínua na
gestão da Unidade. São elaborados, entre outros, documentos de cunho administrativo, de
qualidade, procedimentos de gestão e manuais que dizem respeito à formalização de todo o
funcionamento da Unidade Básica de Saúde.
Ainda no tocante as documentações inerentes das unidades, serão observadas a
padronização do tipo, conteúdo e a forma de apresentação, assegurando que todos os
processos normalizados sejam efetivamente gerenciados pela qualidade (rastreabilidade,
validade, entre outros).
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Desta forma, segue o referencial da gestão de documentos aplicado pelaAPMI de Mutuípe,
passível de adaptação local, observados os controles formais necessários:
4.4.1 MANUAL DE GESTÃO
Primeiro documento institucional que rege e disciplina a gestão da unidade como um todo e
que formaliza a política de gestão da APMI de Mutuípe.

4.4.2 ORGANOGRAMA
Representação ilustrativa que demonstra a estrutura organizacional da unidade, definindo
os níveis de autoridade. A seguir apresentamos proposta de organograma para os primeiros
níveis do serviço. O mesmo poderá sofrer alterações se necessário:

4.4.3 REGIMENTO DE CORPO CLÍNICO
Documento que rege e direciona as ações, direitos e deveres do corpo médico e demais
profissionais da assistência, dentro da unidade.
4.4.4 MAPA DE PROCESSOS
Desenho dos processos existentes na unidade, de forma a esclarecer os fluxos entre as
principais atividades. Os processos dão origem aos indicadores, estratégico e
operacionais.
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4.4.5 PROTOCOLOS CLÍNICOS
São como instruções de trabalho que descrevem o método de atendimento dos
profissionais da saúde para cada situação específica. Todos os protocolos tem como base
as diretrizes das sociedades de especialidades médicas.
4.4.6 PROCEDIMENTOS DE GESTÃO
São os procedimentos que são relevantes e interferem na organização de forma geral e
sistêmica. Por exemplo: gestão dos eventos-sentinela, gestão das não conformidades, etc.
São procedimentos que não são específicos de uma só área, pois define a participação de
todos os setores da mesma forma.
4.4.7 MANUAIS INSTITUCIONAIS
São manuais que regem o método de trabalho e as premissas principais de alguns
macroprocessos dentro da unidade, como por exemplo o Manual de PGRSS.
4.4.8 MANUAIS TECNICO-ASSISTENCIAIS
São manuais específicos que descrevem as rotinas e tarefas da área técnico- assistencial
individualmente, sem se preocupar com as interações sistêmicas.
4.4.9 INSTRUÇÕES DE TRABALHO
A instrução de trabalho é o documento no qual são descritas as atividades e tarefas
realizadas na unidade. Por meio dela define-se modo de fazer, referenciam-se
documentos e estipulam-se responsáveis.
4.4.10 REGISTROS / PLANILHAS / TABELAS/ FORMULÁRIOS
São documentos de uso diário na vida das unidades e que podem ser criados e colocados
em uso e desuso de acordo com a necessidade.
4.4.11 DOCUMENTOS LEGAIS, FISCAIS E INSTITUCIONAIS
O Gerente da unidade é responsável por cumprir a agenda de compromissos legais e
fiscais da mesma sob sua responsabilidade junto a órgãos públicos e reguladores.
Deve assegurar, por meio de prova documental, o efetivo cumprimento desta agenda.
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4.5.1 SERVIÇO DE ENFERMAGEM
A Equipe de Enfermagem das Unidades de Saúde de Camamu deverá:
1 - Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, família e comunidade de maneira
integral, humanizada, respeitando o contexto sociocultural e familiar;
II- Integrar os serviços de saúde da Atenção Primária a Saúde com os outros pontos de
atenção da rede, respeitando os preceitos éticos e legais da profissão, os princípios do SUS e
da Atenção Primária a Saúde;
III-Desenvolver e utilizar instrumentos de avaliação e de monitoramento do serviço, visando
o aperfeiçoamento e o trabalho em equipe;
1V-Promover e colaborar em programas de ensino e educação continuada da equipe de
enfermagem,
Na prestação de cuidados, compete aos profissionais de enfermagem a organização do
processo de trabalho em unidades produtivas como:
1 - Sala de vacina;
II - Sala de curativos;
III - Sala de observação de enfermagem;
IV - Sala de coleta de material para exam laboratorial;
V- Sala de preparo de materiais para esterilização;
Farmácia;
VI - Consultório onde são desenvolvidas as consultas pelo enfermeiro;
VII -Atuar na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação do cidadão, da
família e da coletividade, respeitando os preceitos éticos e legais e os princípios do SUS e
da Atenção Primária à Saúde.
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4.5.2 PROTOCOLOS
A APMI de Mutuípe pauta suas atividades com foco em processos. Portanto todos os
documentos normativos são elaborados pela equipe da unidade a ser implantada,
respeitando suas particularidades.
4.5.3 SERVIÇO MÉDICO
São atribuições do médico, segundo a Portaria no 648/GM:
1

- Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos,diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e
famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta
e terceira idade;
I. Realizar consultas clínicas e procedimentos nas unidades e, quando indicado ou
necessário, no domicílio e/ ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações
etc.);
II. Realizar atividades de demanda espontânea e programada;
iii. Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade,
respeitando fluxos de referência e contrarreferência locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto
pela referência;
IV. Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário;
V. Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente da equipe
multiprofissional das Unidades de Saúde de Camamu;
VI. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento das Unidades de Saúde de Camamu.
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São competências específicas do cirurgião-dentista, de acordo a Portaria n° 648/GM:
1

- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o

planejamento e a programação em saúde bucal;
II

- Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
III

- Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde,

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde)
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com
planejamento local, com resolubilidade;
IV

- Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência,

mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do
tratamento;

v

- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à

prevenção de doenças bucais;
VI

- Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os

demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de
saúde de forma multidisciplinar;
VII
VIII

- Contribuir e participar das atividades de educação permanente;
- Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado

funcionamento Unidades de Saúde de Camamu.

4.5.5 PROGRAMAS
As principais programas a serem executadas pelas equipes nas áreas prioritárias da Atenção
Básica a Saúde são:
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4.5.5.1 Saúde da Criança e do Adolescente:
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• Garantir o atendimento a criança de O a 01 ano através da Puericultura;
• Garantir 100% de agendamento da primeira consulta dos recém nascidos (usuários do
SUS) nos primeiros dez dias de vida.
• Implantar a caderneta de Saúde da Criança.
• Implantar os Protocolos de Atenção a Saúde da Criança.
• Garantir cobertura vacinal de 95% dos menores de 01 ano matriculados para vacinas do
calendário.
• Incentivar a vacinação entre adolescentes de 14 a 19 anos, garantindo uma cobertura
vacinal na faixa etária de no mínimo 70%.
• Investigar 100% dos óbitos infantis.
4.5.5.2 Saúde da Mulher
• Garantir que 90% das mulheres em acompanhamento Pré-natal realizem 07 ou mais
consultas.
• Realizar busca ativa para 100% de gestantes faltosas.
• Realizar 80% de consultas de puerpério para parturientes cadastradas.
• Ampliar a cobertura de exames de Papanicolau.
• Tratar 100% das mulheres e parceiros com diagnostico de sífilis durante a gestação.
• Implantar Protocolos de Atenção a Saúde da Mulher.
• Realizar grupos de orientação para gestantes.
• Realizar 01 grupo mensal de planejamento familiar.
• Investigar 100% dos óbitos maternos.

4.5.5.3 Saúde do Idoso
• Implantar a caderneta da pessoa idosa.
• Implantar o Programa de Educação Permanente na área do envelhecimento e saúde do
idoso.
• Implantar o Programa de Prevenção de Quedas e Acidentes.
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• Implantar Protocolo de Atenção Integral a Saúde do Idoso.
• Ministrar o curso teórico/ pratico de cuidador de idoso anualmente.
• Cadastrar 100% dos Diabéticos e Hipertensos usuários no HIPERDIA.
• Realizar pelo menos 01 grupo mensal educativo para Insulino Dependentes.
• Realizar pelo menos 01 grupo mensal educativo para Hipertensos de risco.
• Realizar pelo menos 01 reunião ao mês sobre o uso racional de medicamentos.
• Monitorar 100% dos idosos acamados.
• Vacinar no mínimo 80% dos idosos contra a gripe.
4.5.5.4 Vigilância em Saúde
• Notificar e investigar os casos de agravos de notificação compulsória.
• Participar da campanha anual de vacinação antirrábica em cães e gatos.
• Monitoras o diagnóstico e tratamento dos casos de tuberculose baculíferos.
• Monitorar o diagnóstico e tratamento dos casos de hansenfase.
• Diagnosticar e tratar 100% dos casos de doenças infectocontagiosas.
• Capacitar 100% dos profissionais da atenção básica para desenvolver ações básicas de
vigilância epidemiológica e sanitária.
• Implementar a vigilância em saúde com praticas que incorporem a abordagem familiar.
4.5.5.5 Saúde Bucal
• Implementar as ações preventivas e curativas com abordagens diferentes,
principalmente no sentido do autocuidado.
• Organização da demanda priorizando as populações com alto risco de doenças bucais,
assim como trabalhar com agendamento por horário.
• Promover o acolhimento como pratica para a reorganização da demanda espontânea.
• Prevenir as más formações das arcadas para redução dos problemas respiratórios
causados pela respiração bucal.
o

Considerando a
programas

continuação

e

implementação

dos

atualmente desenvolvidos:

Programa de Combate ao Tabagismo: É uma iniciativa pioneira que proporciona aos
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fumantes da Cidade a oportunidade de largar o vício.
Hiperdia: É um sistema de cadastramento de pacientes inscritos no Plano Nacional de
Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Meilitus.
Programa de Controle da Tuberculose: Oferece atendimento aos pacientes e é um programa
com alto índice de cura da doença alcançado por meio de ações diferenciadas. Garante
atendimento até a cura definitiva.
Programa de Controle da Hanseníase: Os pacientes inscritos nesteprograma recebem doses
supervisionadas e medicamentos necessários para a continuidade do tratamento em casa. A
iniciativa inclui eventos educativos sobre a doença.
Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional: Acompanha o desenvolvimento
nutricional e alimentar de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes, além de
promover atividades educativas.
Programa Municipal de Combate às Carências Nutricionais: Visa a recuperação nutricional
de crianças com idade entre seis meses e dois anos incompletos com risco ou* vítimas de
desnutrição. As famílias inscritas recebem acompanhamento multiprofissional, participam
de palestras educativas, recebem leite e vale-transporte.
Programa de Aleitamento Materno: Promove e incentiva o aleitamento materno exclusivo
até o sexto mês de vida e continuado até dois anos ou mais. A equipe responsável faz contato
com as mães em até cinco dias após o parto para incentivar a orientar sobre amamentação.

4.6.1 SERVIÇO DE RECEPÇÃO

Deverá atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo abertura
de Ficha de Atendimento (Registro), orientação e acessibilidade ao serviço. A recepção não
será feita pelo enfermeiro ou médico, mas por um profissional preparado que deverá guiarse por parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania. A recepção é a escuta das
necessidades do sujeito que busca a unidade de saúde, se constituindo no primeiro contato
do funcionário da unidade com o paciente ou seu familiar. Nesse primeiro contato, o
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funcionário deve ouvi-lo atentamente, identificando sua necessidade: atendimento médicd'
atendimento odontológico, consulta de enfermagem, orientação de enfermagem, informação
sobre exames, outras informações gerais de saúde. A recepção fará o registro e orientará o
paciente sobre quaisquer outros temas que sejam necessários. O objetivo de recepcionar é
realizar o primeiro contato e orientação. Deve ser realizada por profissional preparado para
trabalhar com público da área de saúde. O recepcionista, em conjunto com a equipe, poderá
encaminhas os pacientes para atendimento sempre que julgar necessário. Desta forma, este
profissional deve ser minimamente preparado para exercer suas funções na recepção.
4.6.2 GERENCIAMENTO DA UNIDADE
Todo o gerenciamento das Unidades será realizado por profissional alocado na Unidade de
fprma a se garantir a disponibilidade em quantidade e qualidade necessárias ao
desenvolvimentos das atividades das Unidades de Saúde de Camamu.

4.6.3 SERVIÇO DE FARMÁCIA
A Unidade de Saúde deve contemplar uma área especifica para o serviço de farmácia,
prevendo, no mínimo, a execução das seguintes atividades: administrativa, de
armazenamento, de dispensação e de atenção farmacêutica. O local de armazenamento deve
ter espaço suficiente para comportar os diversos tipos de medicamentos, prevendo áreas e

t equipamentos para aqueles que possuem características especificas, como os de controle
especial e os termolábeis, devendo- se seguir a legislação especifica vigente.
Para conduzir adequadamente o serviço de farmácia, o farmacêutico precisa administrar
toda a logística do medicamento dentro da Unidade de Saúde. Conforme comunicado em
visita técnica realizada, este profissional será responsabilidade da Secretaria Municipal de
Saúde.
O serviço de farmácia tem um papel essencial para o funcionamento das unidades de saúde,
pois a grande maioria dos atendimentos realizados resulta em uma prescrição
medicamentosa, que deverá ser atendida pela farmácia.
Dispensação de Medicamentas: A prescrição médica é um documento legal pelo qual se

fiasociiçãqtRroteçàoà.Matpjnjdade eà Infâneja.daMuÇWpq
Eurídadábifl2õutü}Su&194a

0153

responsabilizam quem prescreve e também quem dispensa o medicamento. O recelMmentb
da prescrição está compreendido na assistência farmacêutica para que haja uma correta
dispensação do medicamento para o paciente informando a melhor maneira do uso deste
fármaco, bem como suas possíveis eventuais reações adversas.
O fluxo da informação, iniciado pela consulta médica, tem continuidade através do
dispensador que orientará e esclarecerá ao paciente sobre os itens da prescrição, tais como:
posologia, dose, cuidados especiais na reconstituição e ou armazenamento, reações
adversas, possíveis interações medicamentosas, etc. Antes de dispensar o medicamento, o
profissional deve fazer uma análise da prescrição verificando se está de acordo com os
parâmetros farmacodinâmicos, farmacocinéticos e legais,a fim de saber se ela deve ou não
ser dispensada, evitando erros que possam trazer riscos ao usuário.
Além disso, o dispensador deve verificar, antes de entregá-lo ao paciente, as condições físicas
do medicamento, tais como: embalagem íntegra, prazo de validade, aspecto e sua condição
de armazenagem. Após esses cuidados, deve 'proceder ao entregar o medicamento ao
usuário, uma boa orientação que possibilitará que a prescrição seja cumprida e que a
qualidade e a eficácia terapêutica sejammantidas.
Controle de estoque: Uma administração adequada do serviço deve disponibilizar um
sistema eficiente de controle de estoque, que apresente, de maneira satisfatória, informações
sobre a posição dos estoques, os dados de consumo, a demanda, o percentual de cobertura,
os gastos efetuados com medicamentos e o quantitativo financeiro de perdas de
medicamentos na rede de saúde. Para perfeito gerenciamento dos materiais é imprescindível
o exercício do controle físico e registro de todas as operações realizadas (entradas e saídas),
o que possibilita informações precisas a respeito do saldo existente em estoque. Todas as
informações são imprescindíveis para um adequado processo de programação. A forma de
controle adotada para a obtenção de informações referentes ao estoque de medicamentos
pode ser manual ou informatizada. O controle de estoque manual é realizado, ao final de cada
mês, por meio da utilização de ficha de prateleira e confronto dos registros realizados com o
estoque físico. No controle de estoque informatizado se implanta um sistema informatizado
que tem por finalidade o fornecimento das informações necessárias em tempo real, além de
modernizar os procedimentos. Dentre os benefícios advindos com a informatização pode-se
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do processo de tomada de decisão;
de um banco de dadoconfiável;
1Aumento da velocidade de localização das informações e diminuição da manipulação de
1Criação

grande quantidade de documentos.

4.6.4 PROTOCOLOS
Conforme exposto no Plano de Trabalho, todos os documentos normativos deverão ser
elaborados pelas equipes das unidades a serem implantadas, respeitando suas
particularidades.

4.7.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
A manutenção tem como objetivo principal a produção de serviços técnicos de manutenção
e conservação, garantindo perfeito estado e condições de funcionamento de: Móveis,
equipamentos, rede de gases medicinais, estrutura predial, climatização, instalações
hidráulica e elétrica, casa das máquinas (gerador, transformador e bombas) e extintores,
assegurando que todas as instalações prediais estejam em perfeito estado, fazendo com que
todos os usuários desempenhem suas tarefas confortavelmente. Possui compromisso com os
-aspectos ecológicos da unidade, através da atenção às condições ambientais que cercam as
pessoas que trabalham, procuram, visitam ou precisam utilizar espaços físicos da unidade e
de suas cercanias (ventilação, refrigeração, iluminação, ajardinamento, infiltrações de água,
goteira, entre outros).
A importância da manutenção deduz-se do valor que o equipamento e as instalações
representam no capital necessário para toda a construção da unidade. Não basta, pois que o
equipamento seja o melhor. É necessário também que o mesmo tenha garantida a vida mais
longa possível através do planejamento e execução de um adequado programa de
manutenção.

t
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4.7.2 SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA
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O serviço tem por objetivo preparar o ambiente para suas atividades, manter a ordem do
ambiente, além de conservar equipamentos e instalações limpos em condições de higiene
ideais para o manuseio.
Finalidades:
• Promover a higienização e limpeza de todo a unidade, levando em consideração a
característica de cada área;
• Fixar um horário para o serviço, em consonância com as atividades desenvolvidas;
• Coletar todo o lixo da unidade fixando um fluxo específico de saída, dando- lhes
tratamento e destino corretos;
• Combater permanentemente insetos e roedores; (sinatrópicos)
• Avaliar os produtos a serem utilizados para que, além de higienizarem é limparem
corretamente, não danifiquem os materiais nos quais foram aplicados;
• Manter recipientes específicos para a coleta de materiais perfuro-cortantes;
• Observar e comunicar aos responsáveis, sobre defeitos encontrados em instalações e
móveis

O processo de Gestão de Pessoas ou Gestão de Recursos Humanos está estruturado de forma
a garantir a qualificação e as competências adequadas aos colaboradores que desenvolverão
suas atividades e competências de forma segura, eficiente e eficaz.
A política de Recursos Humanos da APMI de Mutuípe é pautada e desenvolvida através de
estratégias que garantam o alinhamento, com a missão, visão, valores e política ambiental
da organização social, com o contratante, com a legislação e principalmente com o respeito
aos seres humanos.
Gestão por Competência: é um conjunto de ferramentas práticas, consistentes, objetivas e
mensuráveis que torna possível a unidade de saúde instrumentalizar o processo de Recursos
Humanos e os Gestores para fazer Gestão e Desenvolvimento de Pessoas com foco, critério
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e clareza. A APMI de Mutuípe utiliza o Módulo Competence Mananger do programa SAS
(Strategic Adviser) para personalizar a Avaliação de Desempenho com base nas atribuições
dos cargos ou funções.
As Competências Essenciais (organizacionais) são:
1 Atendimento Humanizado
1

Relacionamento Interpessoal

1 Foco no Resultado
1 Comprometimento

Recrutamento e Seleção: Todo o processo de Recrutamento e Seleção de novos
colaboradores, ampliação de quadro e substituição deverá ser realizado pelo em conjunto
pel a equipe de Recursos Humanos e Gestores do Projeto. O preenchimento da requisição
com todos os dados solicitados e as devidas assinaturas é essencial para a continuidade do
processo de seleção.
Para iniciar o Processo Seletivo, a vaga aberta será anunciada em jornais, sites especializados
em busca de emprego, grupos de emprego relacionados ao perfil da vaga e também no site
e nas redes sociais da APMI de Mutuípe, conforme definição da equipe de RH.
Os candidatos poderão inscrever-se encaminhando seu Curriculum Vitae através de e-mail
e/ou entregando pessoalmente seu Curriculum Vitae no endereço a ser divulgado quando
do recrutamento de pessoal, respeitando dias e horários estabelecidos.
O Processo de avaliação e seleção de pessoal será dividido nas seguintes etapas: Etapa 1 Análise do Curriculum Vitae frente aos requisitos mínimos exigidos pela vaga e convocação
destes para participação no processo de avaliação.
Etapa II - Aplicação de prova de conhecimento específico, prova de redação e avaliação
psicológica
Etapa III -Entrevista final;
A divulgação do resultado do processo seletivo será través do site da APMI de Mutuípee os
candidatos selecionados receberão notificação por telegrama enviado pela equipe do
Recursos Humanos.
Política de Integração: tem o objetivo de repassar as principais informações para os novos
profissionais que atuarão na unidade, bem como estabelecer o entrosamento entre todos os
profissionais das diversas áreas que compõem a estrutura organizacional.
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Crachá de Identificação: Documento de Identificação Funcional, que permite acesso às
dependências das Unidades, contato com as pessoas que nele trabalham e a clara
identificação por parte da população atendida.
Uniforme: A APMI de Mutuípe, em conjunto com o Município de Camamu, fornecerá aos
empregados uniformes adequados a cada categoria profissional, para realização de suas
atividades. O empregado deve estar devidamente uniformizado para iniciar suas atividades,
sendo que, a falta de qualquer item do uniforme, implicará em medida disciplinar, verbal
ou formal, mediante gravidade do fato, podendo inclusive ser suspenso com perda salarial.
Registro de Ponto: Conforme exposto no artigo 74 §2° da CLT, os estabelecimentos contendo
mais de 10 empregadas serão obrigatórios o uso de cartão de ponto, livro, ou registro
eletrônico para anotação de entrada e saída.
O Ponto Eletrônico, contempla a legislação vigente, descrita na Portaria no. 1.510 do
Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece o meio eletrônico para o registro de
presença dos empregados da Instituição.
A assiduidade e pontualidade são consideradas pela instituição condições fundamentais
para não prejudicar as rotinas e não comprometer as atividades desenvolvidas.
Em situações de Férias, Auxílio-Doença, Acidente de Trabalho, Licença Maternidade,

1

Adoção ou Paternidade, o registro de ponto permanecerá em branco e as devidas anotações
serão realizadas no Tratamento de Ponto, para impressão do Espelho do Ponto.
Alterações de horários de trabalho somente podem ser realizadas com previa autorização do

11Gestor.
Política de Desenvolvimento das Pessoas da APMI de Mutuípe: é responsável pela gestão
integral das ações de desenvolvimento e capacitação de todos os profissionais pertencentes as
Unidades de Saúde, afim de contribuir para o aperfeiçoamento e crescimento de seus
profissionais e manutenção de um bom clima organizacional, favorecendo a interação e
integração nos processos de trabalho.
Política de salários: é estabelecida conforme os padrões utilizados no mercado para cargos
competentes com responsabilidades semelhantes, na mesma área geográfica, levando em
consideração a capacidade financeira da Instituição, preservando o equilíbrio orçamentário
da Organização.

1
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4.81 DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
O dimensionamento será dentro de critérios que não exceda a questão orçamentária e
será definido em conjunto com a Secretaria de Saúde de Camamu e a APMI de Mutuípe.

S. PROPOSTA DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA QUALIDADE:

A APMI de Mutuípe reconhece o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da Fundação
Nacional da Qualidade (FNQ), o Modelo de Excelência Assistencial (MEA) e a Política
Assistencial, como instrumentos fundamentais alinhados com sua missão, visão e valores.
Reconhece também a importância desses instrumentos para sua sustentabilidade,
crescimento e perenidade, e como fatores agregadores de valor para os pacientes, familiares,
sociedade e demais partes interessadas.
O MEA é uma filosofia que tem como principal objetivo disseminar a cultura de padrões e
práticas assistenciais de classe mundial, para entregar valor aos pacientes e sociedade, com a
melhor qualidade disponível, no menor tempo e custo possíveis.
As Diretrizes Assistenciais têm por objetivo conciliar informações da área médica e
assistencial a fim de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão
do médico e da equipe multiprofissional.
5.1.1 A Política Assistencial
A Política Assistencial tem como objetivo garantir a qualidade e segurança nos processos
assistenciais, por meio da implementação do Modelo APMI de Mutuípe de Excelência em
Gestão fundamentado no Modelo de Excelência em Gestão da Fundação Nacional da
Qualidade e Modelo de Excelência Assistencial, entregando valor para os pacientes e
familiares, em harmonia com os interesses da alta administração, colaboradores,
fornecedores e comunidade.
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A APMI de Mutuípe, comprometida com a excelência assistencial em suas dependências,
declara seus compromissos com a gestão assistencial, através das seguintes diretrizes:
1 Construir e disseminar a cultura da excelência assistencial como Valor, através da

liderança pelo exemplo, responsabilidade individual e vigilância compartilhada;
1 Entender, assegurar ou superar o atendimento das necessidades assistenciais dos

pacientes e familiares;
1 Estabelecer objetivos, metas e indicadores, que permitam avaliar sistematicamente os

resultados assistenciais;
1 Melhorar continuamente a efetividade da gestão assistencial, garantindo a qualidade e

custo dos serviços, por meio da estabilidade dos processos necessários, da eliminação de
processos desnecessários e da redução/ eliminação de desperdícios;
1 Implementar um processo de comunicação institucional que garanta a efetividade da

gestão assistencial;
1 Assegurar as competências dos profissionais, mediante capacitação e avaliação de

desempenho, que considerem aspectos técnicos, éticos e interpessoais;
1 Identificar, atrair, reter e estimular a inovação e criatividade dos profissionais;
1 Gerenciar riscos à saúde e segurança dos pacientes, dos familiares e dos profissionais,

através da identificação, avaliação, controle e/ ou mitigação dos riscos;
1 Monitorar o desempenho dos fornecedores de bens e serviços que impactam diretamente

na assistência, visando assegurar a qualidade do fornecimento;
1 Garantir o cumprimento da legislação vigente e normas institucionais;
1 Atualizar e revisar periodicamente os padrões e práticas assistenciais;
1 Assistir aos pacientes e familiares é responsabilidade de todos; e
1 Assegurar a sinergia com as demais políticas da Instituição.

5.1.2 Modelo de Excelência Assistencial(MEA):
O Modelo de Excelência Assistencial APMI de Mutuípe consiste em uma metodologia
própria de assistência multidisciplinar à saúde, focada na entrega de valor aos pacientes e
familiares.
O MEA estabelece uma base teórica e prática para busca da excelência dentro dos melhores
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padrões e práticas assistenciais.
Os imperativos estratégicos de sucesso são premissas / requisitos necessários para garantir
a efetividade do Modelo de Excelência Assistencial. São eles:
1

Comprometimento da administração: Começando com o corpo diretivo, que deve
ser composto por profissional que entenda as diversas dimensões da assistência e dos
seus impactos no resultado global da organização.

1

Engajamento das lideranças: Consiste na atuação dos líderes de forma aberta,
democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento
ininterrupto da cultura de excelência, promoção de relações de qualidade e à proteção
dos interesses das partes envolvidas, ou seja, liderança transformadora.

1

Valorização da força de trabalho: Consiste em estabelecer relações com as pessoas,
criando condições para que elas se realizem profissional e humanamente,
maximizando seu desempenho por meio de comprometimento, desenvolvimento de
competências e espaço para empreender.

1

Conhecimento do cliente e mercado: Consiste na abordagem dos processos relativos
ao tratamento de informações dos clientes e mercado e à comunicação com o mercado
e clientes atuais e potenciais.

/ Cultura de criatividade e inovação: Consiste na promoção de um ambiente favorável
á criatividade, à experimentação de novas ideias que possam gerar um diferencial
competitivo para a organização.
1

Disponibilidade de informações seguras para tomada de decisão: Consiste num
bom sistema de informação como fator preponderante na tomada de decisão.

1

- Análise crítica dos resultados: Consiste em analisar os resultados assistenciais de
acordo com o grau de realização e grau de melhoria dos indicadores assistenciais em
relação as metas pré-estabelecidas buscando a melhoria contínua dos processos
assistenciais.
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A obrigatoriedade da implantação comissão de análise e revisão do prontuário está definida
pelos Conselhos Regionais de Medicina. Com progressiva complexidade dos serviços e o
avanço técnico e científico da área de saúde exigiriam uma constante avaliação dos
prontuários. A Comissão de análise e Revisão de Prontuário será um grupo técnico de
assessoria, estudo e análise, normativo e fiscalizador, subordinado diretamente à
Administração da Unidade, que tem como principais objetivos:
• Recomendar normas sobre o conteúdo dos prontuários e zelar pelo seu cumprimento;
• Assegurar a qualidade das documentações multiprofissionais na assistência, pesquisa e
estatística da unidade;
• Revisar e avaliar por amostragem os Prontuários visando assegurar o cumprimento da
normatização estabelecida
• Planejar e executar as ações necessárias à manutenção de um padrão de qualidade
eficaz da documentação médica;

Objetivo e Meta Qualitativa da Comissão para o período:
Fundamento:
Am.ito 'e
desempenho
Tipo de Indicador
Fonte de Auditoria
Meta Inicial:
Meta Permanente:

lmp antar comissão
Qua isaseerequisito eg.
Continuo
Portaria de Constituição e Registro das
Atas
Comissão Implantada em até 03 meses
com realização de pelo menos uma
revisão
Reunião Mensal, com registro em ata do
no. de prontuários analisados,
identificação de pontos críticos
e soluções encaminhadas

1
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O Serviço de Arquivo de Prontuários é um serviço imprescindível a unidade e sua existência
decorre da necessidade de sua organização através da confecção, manutenção, conservação
e guarda de prontuário dos pacientes que necessitam de assistência médica e é uma fonte de
pesquisa científica, reunindo as atividades de Arquivo, Registro e Estatística.
Seção de Arquivo:
Controla, confere, ordena e arquiva o prontuário dos pacientes atendidos pela unidade. O
Prontuário do Paciente é o documento legítimo e individual deste, contendo dados e
informações pessoais, bem como do ponto de vista médico social. É um instrumento
dinâmico que uma vez iniciado permanece aberto por tempo indeterminado, atendendo
sempre que o paciente recorrer à unidade.

5.3.1 ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTATÍSTICA
Tem como finalidade organizar dados para a pesquisa, avaliar a unidade e observar a
eficiência dos serviços prestados dentro do menor tempo. Sob esse aspecto é responsável
pela coleta, apuração, análise e interpretação dos dados obtidos a partir dos prontuários e
outras fontes de informação. Analisa taxas, índices, coeficientes e elabora o relatório das
atividades estatísticas. Fornece informações epidemiológicas. Os dados e os resultados
obtidos servem de base ao corpo clínico para atividades de pesquisa e extensão, bem como
ao corpo administrativo para o controle de gastos e custos.
O uso das informações proporciona a avaliação da unidade (parâmetro), bem como permite
saber se os programas implantados estão surtindo o efeito desejado.
Com base na implementação do Plano Estatístico, é elaborado mensalmente um Relatório
Estatístico que servirá para a Administração na Tomada de Decisões.

-
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Requisito de Apoio à Gestão é uma ferramenta institucional desenvolvida para a realização
de diagnóstico e avaliação dos sistemas assistências, de gestão e infraestrutura disponível.
Como é realizado?
Através de visita "in loco" de forma sistêmica na unidade com a checagem de evidências
dos requisito, das práticas de trabalho dentro da legislação e das boas práticas vigente.
O check list de cada área comporta também os requisitos sistêmicos, ou seja, são requisitos
aplicáveis em todos os processos institucionais (Infraestrutura, Gestão e Segurança e Riscos),
o resultado da avaliação destes requisitos é demonstrado através do Mapa de Processos
Sistêmicos.

1

Equipe avaliadora: Equipe multiprofissional, composta também por um avaliador trainee,
sendo este um profissional convidado que estará em treinamento para se tornar um
avaliador do RAG.

1

Avaliação da aplicação: Ao término da aplicação da metodologia o responsável pelo serviço

1

ou equipe de qualidade respondem uma pesquisa eletrônica com o objetivo de avaliar a
metodologia aplicada bem como a performance dos avaliadores.
Compromisso com Melhorias: Após receber o relatório com seu resultado oficial, o Serviço
de Saúde deverá se comprometer com a melhoria dos mesmos através do preenchimento do
Compromisso com Melhorias, que é monitorado pela Sede Administrativa.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) media e prioriza a qualidade no atendimento
prestado pela unidade. Este destina-se ao atendimento de usuários e funcionários que
queiram manifestar-se sobre os serviços prestados, seja por dúvida, queixa, elogio ou
sugestões. Este serviço será implantado em até 02 meses após o início das atividades na
unidade.
O SAU capta os dados através de um único documento que avalia a satisfação dos usuários
referente os serviços prestados onde no verso da Pesquisa de Satisfação há um espaço
reservado para comentários como dúvidas, sugestões, criticas e elogios.

o
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Os questionários deverão estar disponíveis nas recepções e serem entregues a todos os
usuários. A periodicidade e local onde deverão ser entregues estes formulários, será
estabelecida pelo SAU em procedimento específico.
As reclamações dos usuários devem ser registradas como ocorrências (não conformidades),
conforme processo estabelecido pela Qualidade.
Ë importante que as pesquisas sejam realizadas em horários distintos, para assegurar a
credibilidade da pesquisa.
Mensalmente os dados levantados nas Pesquisas de Satisfação são enviados aos gestores das
unidades de saúde para avaliação e aprimoramento dos serviços prestados, além de emitir
parecer sobre as reclamações e sugestões informando as providências tomadas para solução

e

do problema.
As ocorrências registradas pelo SAU devem ser analisadas e enviadas para respostas (análise
crítica) e elaboração de planos de ação junto à liderança responsável pela área envolvida e
quando cabível retornar ao usuário para finalização do processo (telefone).
As manifestações anônimas devem ser registradas seguindo o critério de clareza das
informações e se a letra estiver legível.
Nota: as manifestações anônimas deveram ser finalizadas no momento da abertura uma vez
que não haverá possibilidade de serem tratadas por não possuir dados pessoais do usuário
como nome e forma de contato.
As manifestações deverão ser tratadas conforme sua criticidade.

e

A prioridade é responder aos manifestantes com agilidade. Controlar os processos
recebidos, controlar os prazos de soluções. Acompanhar em tempo real o fluxo da
reclamação. Buscar uma proatividade nas soluções dos problemas, fazendo de uma
ouvidoria passiva para uma ativa.
Modelo de formulário de Pesquisa:
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A educação permanente dos profissionais das Unidades de Saúde de Camamu constitui
• . importante estratégia para desenvolver a reflexão crítica sobre as práticas dessa equipe. No
entanto, para que haja um processo dialético entre os saberes dos profissionais e os saberes
da comunidade, é preciso que o projeto de educação permanente esteja orientado para a
transformação do processo de trabalho, englobando as necessidades de aprendizagem
das equipes com conhecimentos, habilidades, atitudes e valores da comunidade.
A qualificação crescente dos profissionais das equipes irá se refletir na maior qualidade da
atenção oferecida à população, possibilitando-lhe melhores condições de saúde e de
qualidade de vida.
O processo de desenvolvimento do programa de Educação Permanente - EP implica na
reflexão sobre a conjuntura e as contingências institucionais, sob o ponto de vista ético e
político. Assim, deve ser concebido dentro das premissas básicas de ser um processo

-
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constante de promoção e desenvolvimento integral e contextualizado da equipe, centrandose nas circunstâncias e problemas de seu processo de trabalho, de modo crítico e criativo.
Em suma, saberes, habilidades e valores deverão ser apropriados pela equipe no contexto
do trabalho, para que ela possa desempenhar suas atividades, de forma satisfatória para
todos - profissionais e comunidade.
O planejamento de um processo de educação permanente precisa estar adequado às
necessidades loco-regionais, utilizando todos os recursos potenciais, especialmente o
aparelho formador de recursos humanos.
Objetivos:
1.

melhorar a qualidade dos serviços, mediante um processo educativo permanente e

Ø comprometido com a prática do trabalho;
aumentar a resolutividade das ações frente aos problemas prevalentes;
2.
3.

fortalecer o processo de trabalho da equipe Unidades de Saúde de Camamu;

4.

fortalecer o compromisso com a saúde da população por parte dos membros da

equipe
Etapas do Projeto de Educação Permanente:
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

levantamento das necessidades da comunidade e dos profissionais;
elaboração dos objetivos de aprendizagem;
seleção de conteúdos ou temas,
definição dos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem;
organização seqüencial do currículo/ grade programática;
definição das atividades;
execução do programa com contínua avaliação do processo e dos resultado

Conteúdo programático:
A responsabilidade dos profissionais em prestar atenção integral e contínua a todos os
membros das famílias da população adscrita das Unidades de Saúde de Camamu, em cada
uma das fases de seu ciclo de vida, requer sistematizar um processo de educação
permanente, onde não se aceita uma atuação restrita aos problemas de saúde biologicamente
estabelecidos, mas o compromisso de realizar ações, ainda enquanto os indivíduos estiverem
saudáveis.
Partindo dessas premissas, a unidade básica de saúde deverá desenvolver ações
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programáticas, de acordo com a fase do ciclo de vida em que se encontra a pessoa, sem
perder de vista o seu contexto familiar é social. Exemplo: Saúde da Criança, Saúde do
Adulto, Saúde do Idoso, etc.
6.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Os atestados que da Capacidade Técnica será a forma de demonstrar a experiência da APMI
de Mutuípe na gestão de unidades de saúdes e folhas de pagamento.

7.PROPOSTA ECONÔMICA

A Proposta Econômica esta apresentada no quadro abaixo:
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Quanto a execução dos serviços mensais serão executrados mediante emissão de Ordem
de Serviços emitida pela Secretaria de Saúde do Município.

8. QUANTO A APLICAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em relaçao a aplicação e prestação de contas dos Recursos oriundos deste Plano de
Trabalho, serão executados em conformidade com as disposições contidas no Termo de
Referência, bem como, em observância a Lei 13.019/2014 e Resolução 1381/2018 emitida
pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

Célia Maria Teixeira de Freitas
APMI de Mutuípe - Associação de Proteção a Maternidade e a
Infância de Mutufpe
Presidente
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Prefeitura Municipal
de Camamu

ESTADO DA BAHIA

O 0169

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ: 13,753306/0001-60
Praça Or. Pirajá da Silva 275. centro, CEP: 45.445-000
EXTRATO DE CONTRATO N2 154/2020
DISPENSA N.Q 004DE/2020

Contratante: Município de carnnmu. contratado: ASSOCIAÇÃO DE
PROTEÇÃO A MAIERNIDADE E A INFÂNCIA DE MUTUI)'E, CNPJ sob o na
14.812.333/000l-20, Valor R$ 1882.901,97 (um rnilhãooitocernos e oitenta e dois
Mil novecentos e um reais e noventa e sete centavos). Objeto: Contratação de
Pessoa Jurídica, de direito privado, sem fins lucrativo's. Organização Social, na
área de Gestão de Saúde do Município de Canarim-BA, com enfoque na atuação
na Rede Básica de Saúde, NASF, Hospital Municipal e Equipe de Apoio e Gestão,
no âmbito do Município, confomie especificações, quaatiranivos, regulamentação
do gercncir.mer.to e execução de atividades e serviços de saúde e demais
obrigações, eorn o objetivo de auxiliar na Gestão de Saúde Municipal para fazer
frente as Demandas do COVTD-19. Vigência: 180 (cuto e oitenta dias)
Assinatura: 20104/2020. ENOC SOUZA SILVA - Prefeito
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