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Prefeitura Municipal de Itabuna
estado da bahia . 7dd . âl

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA l

PORTARIA GM/MS N° 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA -

CNPJ (IMF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171.

CONVENIADA: FASI FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

CNPJ/MF N°. 02.762.633/0001-62
Valor Global: R$ 960.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL REAIS) ÊC'O
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAçÃO DA

PORTARIA GM/MS Nq 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE
SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - I

CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.99110001-95

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, eu, IURY SILVA
VANDERLEI, abri o Processo Administrativo n° 141-S/2021 oriundo do GABINETE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA, contendo a descrição clara e
suficiente do objeto, convênio de transferência de recursos para custeio

, EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI ll" ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO
26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2.730 DE 14 DE
OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE
PANDEMIA DO NOVOCORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE
DE ITABUNA A SER CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE

ITABUNA - CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171, contendo suas
peças integrantes em conformidade com a lei 8.666/93, consoante autorização da
Secretária Municipal de Saúde para a deflagração do procedimento, faço o presente
registro e autuação.

~

..

A"VANDERLE1
DIRETOR DO DEPARTAMENTO
DE LICITAçÕES E CONTRATOS

Prefeitura Municipal Avenida Princesa Isabel, 678, Centro - ltabuna-Ba - secretaria MUNICIPAL de SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETÁRIA

Oficio GAB/SMS - N° 494/2021

De: Lania Lécia peixoto

Subsecretária Municipal de Saúde

Itabuna, 28 de outubro de 2021.

PARA Dra,Livia Maria Bonfim MendesAguiar

Gabinete da Secretária de Saúde

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL ETEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS

UTI Il ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12)

CONFORME AUTORIZAçÃO DA PORTARIA GM/MS N,° 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA

ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA

MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SER CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE

ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171.

Prezada Secretária,

C

Venho por meio deste, solicitar a V. S' o despacho para abertura de processo

administrativo para celebrarem entre si o Fundo Municipal de Saúde de Itabuna -

CNPJ SOB N.° 08.218.991/0001-95 e FUNDAçÃO DE ATENçÃO À SAÚDE DE

ITABUNA - CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171, CONVENIO

DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARÁTER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO PARA DIÁRIA DE 20 LEITOS UT1 ll ADULTO -

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12)

AUTORIZADOS CONFORME PORTARIA GM/MS N.° 1.453 DE 29 DE JUNHO DE

2021 QUE LIBERA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A TRANSFERÊNCIA DE

RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE LEITOS DAS UNIDADES DE

TERAPIA INTENSIVA - UTI TIPO ll ADULTO E PEDIÁTRICO DOS ESTADOS E

MUNICÍPIOS, PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES COVID-19.

Observadas as considerações a seguir:

CONSIDERANDO que compete à Administração Pública obedecer aos

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade

Prefeitura Municipal Av, princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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C
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com o Decreto n° 7.508 de 28/06/2011, que regulamenta a Lei Orgânica

da Saúde n° 8.080 de 19/09/1990, que dispõe sobre a organização do SUS: o

planejamento da saúde; a assistência à saúde bem como a articulação

interfederativa, considerando ainda que, a Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de

1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos

financeiros na área da saúde e dá outras providências; bem como, em

conformidade com o Decreto n° 10.282 de 06/03/2020, que regulamenta a Lei n°

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as

atividades essenciais bem como sobre as medidas para enfrentamento da

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPIN decorrente

do novo Coronavírus, responsável pelo surto de 2019/2020 assim como a

Portaria n° 356/GM/MS, de 11/03/2020, que regulamenta a operacionalização do

disposto na Lei supracitada.

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais n" 19,529 de 16/03/2020; 19.549

de 18/03/2020 e n° 19.532 de 17 de março de 2020, que dispõem sobre medidas

temporárias a serem adotadas, no âmbito do Estado da Bahia, considerando a

situação de emergência em todo o TERRITÓRIO BAIANO para enfrentamento da

emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus; afetado por Doença

Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do

Ministério da Integração Nacional n° 02, de 20/12/2016, para fins de prevenção e

enfrentamento à (SARS-nCoV-2) COVID-19.

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal n° 14.331 10 de março de 2021, que

converteu a situação de Emergência em "Estado de Calamidade Pública" assim

como estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública decorrente do COVID-19, para as ações e os serviços de saúde no

âmbitodo SUS, bem como nos termos das legislações em vigor.

i

Prefeitura Municipal Av. Princesa lsâbel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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CONSIDERANDO o nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN) corresponde a uma situação em que há

confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19),

no território nacional, o reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde

Pública de Importância Internacional (ESPll) pela Organização Mundial de Saúde

(OMS). Estas situações configuram condições para recomendação ao Ministro da

Saúde de declaração de ESPIN, conforme previsto no Decreto n" 7.616 de 17 de

novembro de 2011 que dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde

Pública de Importância Nacional - ESPIN. Artigo 4° A declaração de ESPIN será

efetuada pelo Poder Executivo federal, por meio de ato do Ministro de Estado da

Saúde, após análise de recomendação da Secretaria de Vigilância em Saúde do

Ministério da Saúde, nos casos de situações epidemiológicas.

CONSIDERANDO a Portaria MS n° 188 que estabeleceu o Centro de

Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-COVID-19) como

mecanismo nacional da gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito

nacional, ficando sob responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde

(SVS/MS) a gestão do COE- COVID-19. De modo a organizar fluxos para

diagnóstico laboratorial de casos suspeitos para a infecção humana pelo novo

Coronavírus (COVID-19), junto a rede laboratorial de referência para os vÍrus

respiratórios; definir com base na legislação brasileira (RDC n.81/2008 - Cap.

XXIV) especifica fluxos de recebimento e envio de amostras de casos suspeitos

do novo Coronavírus (COVID-19); Garantir os insumos para diagnóstico da

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) e outros vÍrus respiratórios

para a rede laboratorial. A Portaria GM/MS n° 454, de 20 de março de 2020, que

declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária da

COVID-19.

CONSIDERANDO que este CONVÊNIO tem por objeto transferência de

RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO,

COM PRAZO FINAL ATÉ 31/12/2021, TENDO REPASSE

CONDICIONADO ÀS TRANSFERÊNCIAS ESPECÍFICAS

N,

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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REALIZADAS PELO MINITÉRIO DA SAÚDE, DE DIÁRIA DE DE 20

LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

COVID- 19 (CÓDIGO 26.12) AUTORIZADOS CONFORME PORTARIA GM/MS N°

2.730, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 que libera, em caráter excepcional, a

transferência de recurso Manceiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia

Intensiva - UTI Tipo ll Adulto e Pediátrico, a Estados e Municípios, para atendimento

exclusivo dos pacientes COV1D-19.relativo aos serviços voltados ao enfrentamento

da situação emergencial dos casos suspeitos elou confirmados do Novo

Coronavírus (SARSnCoV-2) (COVID-19). De modo a assegurar a continuidade da

assistência aos munícipes de Itabuna e da macrorregião sul, bem como, dar

estabilidade aos profissionais de saúde da linha de frente, proporcionando o

principio da segurança jurídica e, da proteção à confiança mutua, garantindo assim

os direitos consagrados há esses trabalhadores de recebimento de seus subsídios

salariais, observando que essa unidade hospitalar pública com oferta de serviços

100% Sistema Único de Saúde (SUS).

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Saúde de Itabuna - SMS,

recebeu o recurso PARA CUSTEIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E

TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS DE UTI ll ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12)

CONFORME PRORROGAçÃO EM PORTARIA GM/MS N° 2.730, DE 14 DE

OUTUBRO DE 2021.

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Saúde de Itabuna - SMS,

efetuará o repasse em parcela única, no montante de R$ 960.000,00

(novecentos e sessenta mil reais) referente ao mês de outubro de 2021 realizado

pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Itabuna. As

demais parcelas referentes a esse convênio serão repassadas a instituição

mantenedora do serviço, HBLEM, em conformidade com os repasses do FNS ao

FMS para esta finalidade. Esse contrato terá vigência até 31 de dezembro de

2021 de acordo com a disponibilidade orçamentária do Ministério da

Saúde.

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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CONSIDERANDO que a origem desse recurso é custeado pelo Ministério

da Saúde a indisponibilidade orçamentária do mesmo, não obriga o Fundo

Municipal de Saúde a realizar o repasse dos valores referentes ao serviço.

CONSIDERANDO que os celebrantes levarão ao conhecimento um do

outro qualquer fato que considerem relevante ocorrido em suas instalações, para

a adoção das medidas cabíveis pelas autoridades competentes, bem como a

fiscalização dos termos contratuais e sua execução os quais terão amplos

poderes para realizar quaisquer intervenções que comungar ser necessário pelas

partes, de forma a dar ciência à autoridade imediatamente superior para adoção

de medidas necessárias ao seu fiel cumprimento.

CONSIDERANDO por fim, que é imprescindível o CONVÊNIO DE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARÁTER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS DE UTI ||

ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19

(CÓDIGO 26.12), de forma a proporcionar o convenente às condições

necessárias e a segurança jurídica aos servidores contratados e efetivos na linha

de frente no atendimento emergencial da COVID-19, sendo, portanto, o município

de Itabuna referência Macrorregional Sul para assistência em saúde em seus

mais diversos níveis de complexidade.

REQUEIRO, tendo em vista a necessidade descrita do supracitado

CONVENENTE/CONVENIADA prestador de serviços de saúde pública, com base

no ordenamento jurídico bem como fundamentada nas leis supracitadas e tanto

quanto se faça necessária, considerando-se a necessidade desse CONVÊNIO.

Desta forma, solicito de Vossa Senhoria, que autorize a abertura do Processo

Administrativo para formatação do CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO,

DE DIÁRIA DE 20 LEITOS DE UTI Il ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19. CONVENIADA-FUNDAÇÃO

DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-

62 CNES N° 2385171, bem como solicito autorização para a execuçãoda reserva

orçamentária do recurso do BLOCO MAC GESTÃO PLENA - ASSISTÊNCIA

hospitalar especializada - projeto Atividade - 2.397 - ENFRENTAMENTO

EMERGÊNCIA DE SAÚDE COVID-19, Elemento de Despesa:

33913900000- Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica, conforme descrição

abaixo:

G Dotação Orçamentária

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0025 -0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA

COMPLEXIDADE Projeto/Atividade: 2.397 - APOlO AS AÇÕES DA FASI -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

Elemento de Despesa: 33913900000 - Outros serviços de terceiros - pessoa

jurídica

Ficha: 0000253

Fonte Recurso: 14

q;
Em anexo, Plano de Trabalho para a execução do recurso.

Atenciosamente,

,ânlalécÍ£±o±oss,lvá

Subsecretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ofício N.° 014/2021 ltabuna-Ba, 20 de outubro de 2021.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

lima. Dr.' Lívia Maria Bomfim Mendes Aguiar
M.D. Secretária de Saúde
Itabuna-Ba.

Nesta,

O
Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através desta, encaminhar para Vossa

Sentioria o Plano de Trabalho referente ao recurso de custeio da competência setembro

de 2021 no valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), que será destinado a

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde que contemplam os 20 (vinte) leitos

de UTI (Adulto) no Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional, exclusivo para o

atendimento aos pacientes SRAG/COVID-19, conforme a Portaria GM/MS N° 2.730, de

14 de outubro de 2021 (Publicado no D.O.U. 18/10/2021).

Sendo o que nos cabe para o momento, mantemo-nos à disposição, e cordialmente,

C subscrevemo-nos.
l7/^?/2/ l S"/ls

Atenciosamente, , ,é, »_>

FER D DIDA LUDGERO
Diretor-Presidente G,b,n,,,,,: ,::::,E,s,k

.^~
2021 ' Av Fernando Gomes Oliveira, sIn' Bairro" Nossa Senhora ci7s Graças ltabunã/BA (.eF=:75T

Tei.: (73! 321 4-1685 (Comissão - COV!IJ-!9) - CNPj: 02.762.633/(XX)l-62 - E-mail: diretoria.ht')en7@'hofi]7ci|,c(}r:l

N
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' ' fasi ,fb,l FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA

'Uf""ç'ODE ATENÇ'O HBLEM - HOSPITAL DE BASE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
A SAUDÊ DE ITABUNA

mwítpo

PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DE RECURSO

DADOS CADASTRAIS
i" Proponente C.N.P.J._

,FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA 02.762.633/0001-62

?

__' Endereço: ,
! AVENIDA FERNANDO GOMES OLIVEIRA, SIN, BAIRRO NOSSA SENHOÊ?A DAS GRAçAS
l Cidade ITABUNA UF l CEP l DDD/telefone l Endereço eletrônico e-mail ,

-q

i Itabuna i BA , 45.601-554 (73) 3214-1677 Diretoria.hblem@hotmail.com i

i Banco Oficial : Agência/Digito Conta corrente Praça de Pagamento j
BANCO DO BRASIL - 001 ! 0070-1 l 131.748-2 l , ITABUNA , _!

' Nome do responsável CPF

l FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO 062.623.616-93

CliOrgão expedidor/UF Cargo Função
i

. 1.240,750-8 l DEPARTAMENTO DE DIRETOR-PRESIDENTE DIRETOR-PRESIDENTE iTRÂNSITO - BA
' l

Endereço CEP
( RUA JOSÉ RODRIGUES VIANA, N° 925, EDIFÍCIO WINBLEDON, AP. 45.605-355 i
: 902, GOES CALMON

Titulo do projeto l Período de Execução _A
4!MANUTENÇÂO DE LEITOS DE UNIDADE DE Inicio " Té.rm,ino ,

TERAPIA INTENSIVA - UTI (ADULTO) PARA
,ATEND1MENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES l Setembro/2021 l Agosto/2022 '
|SRAG/COVID-19. l )

Identificação do objeto do convênio
l RECURSO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS PARA OS PACIENTES l
l SRAG/COV!D-19 QUE NECESSITAM DE CUIDADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI ,
, (ADULTO) NO ÂMBITO DO HOSPITAL DE BASE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES (CNES: 2385171). ! ,
! Responsável Técnico do PIano

Adriano Gonçalves Sousa Pereira

C) , Endereço do responsável técnico DDD/Telefone Endereço eletrônieoíE ma,i1)" f
Av. Manoel Souza Chaves, 2.622, T ||j (73) 99984-3788 comissaofasicovid19@hotmai!.com

i Ap. 402, Cond. Cidade Jardim.
: , ____ j

'01- TITULO DO PROJETO
l Custeio dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo ll Adulto para atendimento regulado i
i exclusivo dos pacientes COVID-19. í

!02-DESCRIçÃO SINTÉTICA DO OBJETO "
! Recurso de caráter excepcional destinado ao custeio de 20 (vinte) Leitos de UTI Tipo || Adulto - l
, Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG) - COVID-19, código de habilitação: 26.12, voltados i
i para a prestação de serviço hospitalar especializado no enfrentamento da PANDEMIA ocasionada l

! pelo "Novo" SARS-nCov-2. ;
103- JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO "

IA Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, gestora do Hospital de Base Luis Eduardo l
Magalhães, está inserida no Plano Estadual como uma das unidades de referência na macrorregião ,
Sul de saúde para o enfrentamento da PANDEMIA ocasionada pelo "Novo" SARS-nCoV-2 (COVID- i

i19), disponibilizando 20 (vinte) Leitos de UTI Tipo ll Adulto - Síndrome Respiratório Aguda Grave !

1(srag) para o atendimento especializado em internação hospitalar, garantindo a oferta de novos :
|leitos e a disponibilidade de equipe qualificada.

L) _ _

:



FASI =y) FASI - FUNDAÇAO DE ATENÇAO A SAUDE DE ITABUNA

"y"ç"o D' ""NÇÃO HBLEM - HOSPITAL DE BASE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
A SAUDE DE ITABUNA

4. OBJETIVOS DA PROPOSTA
! · Garantir o funcionamento adequado do serviço especializado com qualidade no

atendimento à população, visando à recuperação da saúde;

l · Garantir o pagamento dos profissionais efetivo, em regime de contratação de pessoa física
elou jurídica, fornecedores de material penso, medicamentos, manutenção de
equipamentos, testagem para Covid-19;

· Realizar o pagamento de contas como água, luz, internet, telefonia e entre outras que se
fizer pertinente ao objeto.

5. METAS
· Manutenção do serviço especializado ao paciente adulto acometido pelo SARS-nCoV-2

(COVID-19):
l · Aquisição de materiais e insumos para a manutenção dos serviços hospitalares; e

· Garantir o funcionamento nas 24 horas do serviço de Unidade de Tratamento Intensivo l
COVID-19.

l Indicador físico e Valor Estimado l Duração" l

E Meta Etapa/fase i Especificação financeiro
Unidade Quant. Unitário Total i Inicio Término l

, ' 1- 2021/2022 i Contratação UN ' Diversas 336.800,00 i 336.800,00 ' 09/2021 08/2022 ,

, l por Tempo ,' Determinado : : ' '

l ' 2" l 2021/2022 l Material de UN Diversas , 355.200,00 , 355.200,00 i 09/2021 08/2022 l

! Consumo

l 3- l 2021/2022 i Despesas UN Diversas , 268.000,00
268.000,00 i 09/2021 08/2022 '

' ! com Outros
i Serviços de t ' ' ) )

, Terceiros - l ,l Pessoa d l ,
, jurídica l ' l ll l f l

ri
ÓPLANO DE APLICAçÃO (RS) :

, 5.1 - NATUREZA DA DESPESA: TOTALl
Contratação por Tempo Determinado 336.800,00

O Material de Consumo 355.200,00 "
iii
f- Despesas com Outros Serviços de Terceiros - ,

Pessoa Jurídica 268.000,00
; O
l SUB-TOTAL CUSTEIO: 960.000,00 l

TOTAL GERAL: ) 960.000,00

i06 - INDICAçÃO DO PÚBLICO ALVO
! Considerando o princípio da universalidade da assistência no âmbito do SUS, o hospital l

atenderá ao público de Itabuna e demais regiões de saúde que sejam regulados pelo Sistema !
de Regulação de Leitos do Estado da Bahia exclusivo aos pacientes adultos acometidos pela

l COVID-19.

t



FASI ,t3 FAS1 - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO !Àl SAÚDE DE ITABUNA ,
0 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO

-m—e , ,AUD, D,ITABUNA ,^_=_= HBLEM HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHAES

07 - DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS

, · Garantir acesso da população ao atendimento para os casos positivos da COVID-19;
· Garantir atendimento de média elou alta complexidade positivadas para COVID-19; e

) · Promover a recuperação à saúde dos pacientes assistidos na UTI COVID-19.

7.2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
, NÃO HÁ CONTRAPARTIDA A SER DESEMBOLSADA PELA lNSTlTUIçÃO.

' 8 - NORMAS jURÍDICAS:
' · LEI MUNICIPAL N.° 1.942 DE 24 DE JULHO DE 2004 - ESTATUTO DA FASI; : ,

' · PORTARIA GM/MS N° 373, DE 02 DE MARçO DE 2021 - PUBLICADO NO D.O.U. 02/03/2021 - '
i Extra A; e
: · PORTARIA GM/MS N° 2.730, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 - PUBLICADO NO D.O.U. ,

) 18/10/2021.

l 9 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE:
t. , Na qualidade de Representante Legal do Proponente, declaro para os devidos fins, de l

! prova junto à Secretaria da Saúde do Município de Itabuna, para os efeitos e sob as :

l penas da Lei, que inexiste qualquer situação de inadimplência com o Tesouro l
Nacional/Estadual, ou qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública

Federa|/Estadua|, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações ;
T

consignadas nos orçamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, na forma :
: deste Plano de Trabalho.

l Pede deferimento,

, ltabuna-Ba, /1,0/2021. l
' l

""FERN NDA C" DIDA LUDGERO '

, Diretor - residente ;

e

jl



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
"uhücãdo Q-m :a'icj ·'2(J2 l Fc'.çao 196 , Sè.'ãu i l Nicy'a 85

OrgàQ Mmisterio da Saudet'Gabinete do Minàsuo

PORTARIA GM/MS N" 2.730, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Libera, em carater excepcional. a transferência de recurso
financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia
Intensiva -,"UT1 Tipo ll Adult¢ e Pediátrico. dos Estados e
Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes CCMD-

19.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAUDÊ no uso das atribuições que lhe conferem os incisos l e ll do

parágrafo único do art 87 da Constituição. e

Art. 1° Fica liberada, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio

de 21,579 (vinte e um mil. quinhentos e setenta e nove) leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo
|| Adulto e Pediátrico, dos Estados e Municípios. para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

correspondente ao.mês de setembro/2O2t cuja solicitação de autorização tenha sido feita com base na

Portaria GM/MS n° 829, dc 28 de abril de 2021.

Art, 2° O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárfas para a transferência dos
valores previstos nos Anexos l, || e Ill a esta Portaria. aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde.
mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3° O descumprimento das regras previstas na Portaria GM/MS n° 829. de 28 de abril de
2021. ensejara o cancelamento do leito e a devolução dos recursos recebidos. nos termos das normas

aplicàves

Art. 4° O recurso orçamentário objeto desta Portaria correrá por conta do orçamento do

Ministerio da Saúde. devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.5018.8585.65OO - Atenção à Saudê

da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (Plano Orçâmentário CVFO - Medida

Movisória n° 1.062. de 9 de agosto de 2021),

Pamgrafo único. As despesas autorizadas nos termos desta Portariâ são referentes ao mes de
setembro de 2021, e corresponderão ao montante total de RS 1.035.792,OOO,OO (um bilhão, trinta e cinco
milhões, setecentos e noventa e dois mil reais), referente a recurso do Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19). conforme Anexos I, ii e Ill.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANIÒNiO CARTAXO QUEIROGA LOPES
ANEXO l

(Leitos Adulto)

r " "l i |N" !
' ' LEITOS '

: ' UTI
UF IBGE MUNICIPIO CNES ESTABELECIMENTO PCEP GESTÃO fgOVlD- =O MÉS PORTARIA DE

AQUI-TO RS AUTORIZACAO

'COD .
2612

' , CRUZEIRO DO HOSPITAL
AC 120020 SUL 5336171 REGIONAL DO E 10 48O.OOO.OO 373/GM/MS

JURUA 02/03/202i

-e—: HOSPITAL'AC 120020 CRUZEIRO DO 5336171 ' REGIONAL DO E 10 :48O.OOO DO 501/GM/MS
SUL JURUA , ' 19/03/2021

' " ' " ' """ """ " "" " " """ "t"
HOSPITAL GERAL

'AC 120040 RIO BRANCO 2001578 DE CLINICAS DE E 30 |1.44O.OOO.OO 373/GM/MS
RIO BRANCO ' 02/03/2021

L-

'AC Total 50 '2,4OO.OOO,OO

' l HOSPITAL
|AL j27OO3O ARAPIRACA 2005050 REGIONAL DE M ho 148O.OOO.OO 558/GM/MS

ARAPIRACA 26/03/2021
-.-- -- 1-_

'AL , 270030 ARAPIRACA 2005417 CHAMA M 10 48O.OOC' DO 839/GM/MS
' 29.'04ò'2021

, UNIDADE DE'AL 270030 ARAPIRACA 3015408 EMERGENCIA DR E 7 336.OOO.OO 501/GM/MS

DANIEL HOULY J 19/03/2021
._ _ _. P

'UNIDADE DE
AL '270030 ARAPIRACA 3015408 EMERGENCIA DR E 10 48O,OOO.OO 557/CM/MS

' yiL

, DANIEL FKJULY , , , 26/03/2021
0

UNIDADE DE
AL 270030 ARAPIRACA 3015408 EMERGENCIA DR E 20 '960,000 DO 559/GM/MS

, _ ,_ _ , DANIEL HOULY ' 26/03/202]



! CARVALHO
iAL !27023Q CORURIPE 2010356 == DE

, SAUDE LTDA

CARVALHO
ÍAL j27023o CORURIPE 2010356 1ÊkT:cAoos DE

F- : SAUDE LTDA
HOSPITAL

'al p7043o maceió 0136581 metropolitano
l . ' DE ALAGOAS

ã
AL 270430 MACEIÓ 2006448 :?rse%t\sl

HOSPITAL GERAL
DO ESTADO DRAL 270430 MACEIO 2006510 OSVALDO

BRANDAO VILELA

, HOSPITAL
'AL |27(J43Q IMACEIÓ 0136581 ' METROPOLITANO

DE ALAGOAS
_ ... ...._ __..

HOSPITAL
AL 270430 MACEIÓ . 0136581 METROPOLITANO

DE ALAGOAS

HOSPITAL
ÍAL j270430 MACEIÓ 2006197 UNIVERSITARIO

PROF ALBERTO

l L L , ANTUNES

}AL 127Q430 MACEIO 2006448 :&sep2tRsl

. -- SANTA CASA DE
-AL j27043O MACEIÓ 2007037 MISERICORDIA DE
' ' MACEIO
L- L---- -- ---- ._- :__ - . --.-.
Ial 1270430 maceió

; l -
q

\al 127063o j Pnadl|:Ê|ra dos

__-- ..._ . __. _ _. __

AL 270630 7,dl:Ê|ra DOS

i J ,

,AL 270670 PENEDO

!"" "
;AL ,270670 l PENEDO

|.._4 , _. . -_ _
AL 270730 'PORTO CALVO

HOSPITAL DA
9923837 MULHER ORA NISE

DA SILVEIRA

HOSPITAL
REGIONAL SANTA

2010631 RITA E
MATERNIDADE
SANTA OLIMPIA

HOSPITAL
REGIONAL SANTA

2010631 RITA E
MATERNIDADE
SANTA OLIMPIA

Á
SANTA CASA DE

2003775 MISERICORD1A DE
PENEDO

2003775

7042671

—-r

SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE
PENEDO

HOSPITAL
REGIONAL DO
NORTE

HOSPITAL
REGIONAL DRAL 270800 SANTANA DO , 5616298 CLODOLFO

IPANEMA RODRIGUES DE

,MELO

l HOSPITAL

AL 270800 SANTANA DO REGIONAL DR
IPANEMA 5616298 CLODOLFO

RODRIGUES DE
MELO

l HOSPITAL

AL 270800 SANTANA DO REGIONAL DR
IPANEMA 5616298 CLODOLFO

i RODRIGUES DE
MELO

HOSPITAL

AL .270800 SANTANA DO REGIONAL DR
IPANEMA 5616298 CLODOLFO

RODRIGUES DE
l , _ , ' MELO

, - SANTA CASA DE'AL i27086O : SAO MIGUEL MISERICORD1A DE
' DOS CAMPOS 2010151 SAO MIGUEL DOS

jCAMPOS

UNIÃO DOS HOSPITAL
,AL 270930 PALMARES 7753470 REGIONAL DA
, __1 _ _ , MATA

,AL Total

' , HOSPITAL PRONTOjAM '130260 MANAUS 2013649 SOCORRO 28 DE

! ! AGOSTO
. ,

MATERNIDADE DE
AM 130260 MANAUS 3151794 REFERENCIA ANA

l ._, . l BRAGA

m '5 K4o.ooq,oo 557/gm/ms26/03/2021

M 10 480,000 DO 749/GM/MS' 20/04/2021

. l ......

E 15 72O.OOO,OQ 809/GM/MS27/04/2021 l

M 9 432.OOO.OO 683/GM/MS13/04/2021 '

E |9 |432.OQO,OO 839/GM/MS29/04/2021

373/GM/MS :
E 30 1.44O.OOO,OO , 02/03/2021

E 20 96O.OOO,OO 557/GM/MS26/03/2021
l

M 14 )672.000 DO 559/GM/MS
' 26/03/2021

l

M l 48.OOO.OO ,557/GM/MS

, _ , _ l 26/03/2021

M 15 72O.OOO.OO 559/GM/MS, 26/03/2021

E 74 j3,552,OOO.OO 559/GM/MS
, 26/03/2021

.. -- -- L

373/GM/MS
M ,6 (288.OOO,QO '02/03/2021

- ——F- — r—--'-- '

M 4 í192,OOO.OO 557/GM/MS
l 26/03/2021

M '7 R336.ooo DO '431/GM/MS
' 11/03/2021 l

"l " ' " " " '
M '3 , _ ]144.OOO,OO 559/GM/MS26/03/2021

:E 10 Á8O.OOO DO 557/GM/MS l
' i 26/03/2021

q

l 1.149 GM/MS
M ,3 |144.OOO,OO 07/06/2021

373/GM/MSl m 15 ,24o,ooo.oo 02/03/2021

559/GM/MSM 5 24O.OOO,OO 26/03/2021

"_ T' - "' '""

M 2 96.OOO,OO 839/GM/MS
29/04/2021

M" 10" )48OOOOOO ãi%Z%o?7

jLL

.
E ,15 : 72O.OOO.OO 557/GM/MS

, 26/03/2021

.329 15.792.OOO,OO

E '12 576.OOO.OO 431/GM.'MS
11/03/2021 ,

T

E 5 24O.OOO,OO 558/GM/MS
26/03/202i

l _ .__ _. _



HOSPITAL E
PRONTO SOCORROAM 130260 MANAUS 7564546 DA ZONA NORTE

i . DELPHINA AZlS

HOSPITAL E
Iam 430260 manaus 7564546 pronto socorro

DA ZONA NORTE
DELPHINA AZiZ

-" l · '

HOSPITAL E

AM A3026O MANAUS 7564546 PRONTO SOCORRODA ZONA NORTE
DELPHINA AZIZ

, HOSPITAL EPRONTO SOCORRO|AM j13026O MANAUS 7564546 DA ZONA NORTE

DELPHINA AZIZ
i" T , " " HOSPITAL E

PRONTO SOCORROAM 130260 MANAUS 7564546 DA ZONA NORTE

l DELPHINA AZIZ
|AM Total
K-——t— - --—

HOSPITAL DE1ap 116oo30 macapa 0176664 campanha

' ' , CENTRO COVID lV

HOSPITAL DE
AP 160030 MACAPA .0176664 CAMPANHA

: 'CENTRO COVID lV

C)

AP Total
—· —-——r- ——_ " _"""'T_"

BA 290070 !ALAGOINHAS ' 2487438

_ __.BA 290270 IBARRA |3048209

— F—--- — -—" '--—-- '"-
BA 290320 BARREIRAS ' 3972925

- - F- --' —BA 29032JARREIRAS j3972925

t i_ .

HOSPITAL
REGIONAL DANTAS
BIAO

HOSPITAL SANTA
RITA

HOSPITAL DO
OESTE

HOSPITAL DO
OESTE

O

HOSPITALBA 290390 BOM JESUS DA '4022718 MUNICIPAL
LAPA CARMELA DUTRA

L- __. .-.-.- . . _- -. _ .,.

HOSPITAL
!BA 290460 BRUMADO 2386569 MUNICIPAL PROF

MAGALHAES NETO

HOSPITAL
BA 290520 CAETITE 7319770 MUNICIPAL DE

CAETITE
t

HOSPITAL SANTA'BA 290570 CAMAÇARI 2647036 HELENA
_.. .L__ _.. ___. .à __ _ ._ .. ., _ , .. .

Iba 2906OO]:oÊm%SO "99839 Ê,%=ã^°

r
HOSPITAL DE
TRATAMENTO

BA 291072 'EUNAPOLIS I 2556510 COVID19 CENTRO
' ATEND DE

EUNAPOLIS

l i HOSPITAL DE
TRATAMENTO

BA 291072 EUNAPOLJS 2556510 COVID19 CENTRO
ATEND DE
EUNAPOLIS

·--- i
HOSPITAL DE
TRATAMENTO

BA 291072 EUNÁPOLIS 2556510 COVID19 CENTRO
iATEND DE
EUNAPOLIS

FEIRA DE 'HOSPITAL DE FEIRA:BA 291080 SANTANA 0180505 DE SANTANA
l

FEIRA DE HOSPITAL DE FEIRABA !29108O SANTANA 0180505 DE SANTANA

FEIRA DE ' HOSPITAL GERALBA 291080 SANTANA 2799758 CLERISTON
' ANDRADE
Ó

, FEIRA DE HOSPITALBA '291080 SANTANA 6602533 ESTADUAL DA
CRIANCA

HOSPITALl BA 291170 GUANAMBI 2804034 REGIONAL DE

_ ,, _ . GUANAMBI
BA 291360 'ILHEUS 390678' =^' DE

0 —

BA 291360 ILHEUS 390678' ="' DE

BA '291360 'ILHEUS 7518846 VIDA MEMORIAL

|947 GM/MS l
E 10 '48O.OOO,OQ DE

11/05/2021
i

l 373/GM/MSE 10 )48O.OOO.QO 02/Q3/2021

l .---- ----- -.. . -.

E 80 3,84O.OOO.OO :,%?/=

E ho !144o,ooo.oo Ê38,'o',g,%:,s
§
) " "" '735 GM/MS

:
E 30 '1.44O.QOO,OO 19/04/2021 l

_ __J_ .-. __
177 8.496,OOO,OO

e 166 1| 3168.oqo.oo :90%%%:7
4

E '19 912.OOO.OO 683/GM/MS13/04/2021

85 ,4.08O.OOO.OO .

E 8 384.000 DO 1683/GM/MS' 13/04/2021 l

e Ao )48o.ooo.qo 683/gm/ms
, 13/04/2021

373/GM/MS
E 25 12OO.OOO DO 02/03/2021 ,

E 5 240.000 DO 499/GM/MS
' 17/03/2021

L

E 10 480.000 DO 1.401GM/MS
' 25/06/2021

E 10 Í48O,OOO.OO 1.028 GM/MS21/05/2021

1.028 GM/MSE 10 480 OOO.OO 21/05/2021

' - ' " r r__
M jlo |48O,OOO DO 499/GM/MSL ' 17/03/2021

E 10 |48O,OOO.OO 1.028 GM/MS21/05/2021

l E j2 ,96,OOO.OO 683/GM/MS
l 13/04/2021

---' —l- --- -- -- - -
373/GM/MSE '13 l 624.OOO.OO l 02/Q3/2021

' " ' _"_1" _1 _""_" _"
E 5 124QOOO.OO 499/GM/MS

l 17/03/2021

- ' t - -
373/GM/MSM ,8 , 384.OOO,OO 02/03/2021

- 0 --

M IlO j48o.ooo DO 839/GM/MS
, ' 29/04/2021

P373/GM/MSE '10 l, 48O.OOO.OQ 02/03/2021

"" "r _ "'""' "_""" "—

E !5 !24O.OOO.OO 499/GM/MS
17/03/2021

l

839/GM/MS ,E 10 '48O.OOO.OO 29/04/2021

_ _1— ---- '"""" --""'-- -- - - - - ---'
E 10 Lo,ooo OO 431/GM/MS

' A1/OM2021
" ' ' 1

E 1 48.OOO,OQ 683/GM/MS
, ' '13/04/2021L

373í'GMiMSE IQ X8O.OOO DO , O2/03/2OZi
-- -. L- . _ _ _ _ L,.__

\



HOSPITAL
BA 291360 ILHEUS 9388133 REGIONAL COSTA

DO CACAU
F-

HOSPITAL
BA 291360 ILHEUS 9388133 REGIONAL COSTA

DO CACAU

HOSPITAL

BA 29146O IRECÊ 4026896 REGIONAL DR
MARIO DOURADO
SOBRINHO

f
HOSPITAL
REG1ONAi_ DRBA 291460 IRECE 4026896 MARIO DOURADO

SOBRINHO

HOSPITAL DABA 291470 ITABERABA 3245500 CHAPADA

HOSPITAL DABA 291470 ITABERABA 3245500 CHAPADA

HOSPITAL DE BASE
BA 291480 ITABUNA 2385171 LUIS EDUARDO

MAGALHAES

HOSPITAL DE BASE
BA 1291480 !ITABUNA 2385171 LUIS EDUARDO

' MAGAL.HAES

BA 291480 'ITABUNA 2772280 HOSPITAL CALIXTO
iMIDLEj FILHO

HOSPITAL
REGIONALkBA 291750 JACOBINA ' 2470748 VICENTINA

GOULART

l ' , HOSPITAL

'^ '""° '^'°""^ '"°"' ==
! ' GOULART

P

HOSPITAL GERAL
BA 291800 JEQUIÉ 2400693 PRADO

VALADARES
.— -i—- - -. . -— - --HOSPITAL SAOBA 291800 JEQUIE 2494930 VICENTE

+ ·
|BA 291840 JUAZEIRO 2557509 ;UR2ZME:RTORE DE

HOSPITAL
, BA 291840 JUAZEIRO 4028155 REGIONAL DE

JUAZEIRO

HOSPITAL1BA 291840 JUAZEIRO 4028155 REGIONAL DE

,JUAZEIRO
r

BA 291920 LAURO DE HOSPITAL
FREITAS 0607126 METROPOLITANO

'BA 291920 LAURO DE . HOSPITAL
: FREITAS 0607126 METROPOLITANO l

HOSPITAL PAULOiBA ;292400 PAULO AFONSO 2549905 AFONSO
—-4 -- , -- -- l

HOSPITAL
l REGIONAL'BA 292530 PORTO SEGURO 2802090 DEPUTADO LUIS

EDUARDO
MAGALHAES

F · ,

BA 292530 PORTO SEGURO 6659772 NEUROCCOR

HOSPITAL SAOBA 292600 REMANSO 2509369 i PEDRO

'BA 292740 SALVADOR '0003832 =A' SANTA

r ' ._BA '292740 SALVADOR 0004251 :OORST=ES

.
BA 292740 SALVADOR 0005428 =TUTO COUTO

INSTITUTO COUTOBA ,292740 SALVADOR 0005428 MAIA

BA 292740 SALVADOR 0106526 HOSPITAL
,ESPANHOL

BA 292740 SALVADOR 0106526 ÊSOpSAP:T:OLL

.. ... . .____. _.. _
HOSPITAL FAMILIABa 292740 SALVADOR 0108375 sagrada

i' HOSPITAL FAMILIABA 292740 SALVADOR 0108375 SAGRADA

HOSPITAL
BA 292740 SALVADOR 0559458 ESPECIALIZADO

SALVADOR

MATERNIDADE
PROFESSOR JOSE: BA j29274O SALVADOR 3956369 MARIA DE

__ . _ _ j_MAGALHAES NETO

""' ""r""" """""""

E g !432,OOO.OO '373/GM/MS i, 02/03/2021 '
L_ _ . — — t

e 111 j528.ooo do 839/gm/ms' 29/04/2021

373/GM/MS
E 5 24O.OOO,OO ,02/03/2021

-F

E 5 24O.OOO.OO 499/GM/MS17/03/2021

373ò'GM/MS
E 15 720 OOO,00 02/03/2021

E 5 240 OOO.OO 499/GM/MS17/03/2021

1,341GM/MS
M 20 ,96O,OOO.OO 23/06/2021

373/GM/MS
m |20 p6o,ooo.oo ,o2/03/2021

373/GM/MS
E 6 288.OOO.OO 02/03/2021

m |lO 1480.ooo.oo "99/gm/ms17/03/2021
__ - -J. -__ ...L-----

M 10 480,000 DO 851/GM/MS
' 30/04/2021

l .

E 119 .912.OOO.OO '431/GM/MS
l I 11/03/2021

373/GM/MS
e j1o 148o.ooo.oo 02/03/2021

' 373/GM/MSE 10 480 OOO.OO 02/03/2021

E 9 432,OOO.OO 373/GM/MS02/03/2021
_ L___

E 1 48.OOO,OO 839/GM/MS29/04/2021
I _..__ __ _ ..- __ __,

E 80 3.84O,OOO.OO i1.028 GM/MS21/05/2021 ,

e |20 196o.ooo.oo 839/gm/ms29/04/2021

m 10 148o.ooo.oo 499/gm/ms17/03/2021
- — f

E 10 48O.OQO.OO 683/GM/MS
13/04/2021

L.

E IQ j48o.ooo.oo 839/GM/MS29/04/2021

E 10 48O,OOO,OO 499/GM/MS
17/03/2021

- t-
M .14 )672.000 DO 499/GM/MS

' 17/03/2021

M 5 :24O.OOO,OO 499/GM/MS
17/03/2021

L. . ·

373/GM/MSE 40 1.92O,OOO,OO 02/03/2021

-r-
E '8 j384,OOO DO 499/GM/MS

' 17/03/2021

E 64 3.072,000 DO 499KLM/MS
17/03/2021 ,

E 95 4.56O.OOO.OO 683/GM/MS

__ _ , _ _ l 13/04/2021
' 373/GM/MSM 30 , 1.44O.OOO.OO 02/03A?O21

M _ _ "'O ,48O.OOQOO ';;,',',',%%' jL

735 GM/MSM 20 96O.OOO,OO 19/04/2021

_. . .__. .... _ _ - ,

809/GM/MSE 5 !24O.OOO,OO 27/04/2021

,
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Secretanade 00' ITABUNA
Saúde ,0,'

Prefeitura Municipal de Itabuna
!' ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

) PROCESSO ADMINISTRATIVO l " N° 141-Sl2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-Sl2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA

PORTARIA GM/MS Nq 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAçÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA -

l CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171.

DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO



DIÁRIO

QE!.C!,AL
Itabuna

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

DECRETÕN'14.643

Cm
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso das atribuições que lhe são

conferidâs pelo art. 66, incisos XII e XII da Lei Orgânica do Município de |t8buna-LOMl,

RESOLVE:

2': Art. 1° . Fica nomêadâ FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO pam o cargo isdodo de

provimento em comissão de DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A

. ,
SAÚDE DE ITABUNA-FASI, SKnbolo DAS-I, devêndo assumir as attibwç6es do referido

lá';.' ,"
%%2", cargo após preenchWas as formahdades legais

3 ,

í 'è Art 2° · A nomeada será responsável pelos alôs que praticar no exercicb de suas

' "" atribuições kgais-

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor nesta data,
t

^.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, om 03 de agosto da 2021
"J

"~·

R' ",)

F

AUGUS O N ' IS CASTRO
ref itó

\

Secretário de Governo

Pm'fdtura Municipal Av, FYhmso tuboí 678 - Ceníro AcmÁnkw~ MunCkM Fümno At~ - são Cmw7o

CcMicação Digital: KFUFUBGN-HOKDEH51-Z7JFMXL-5DSEULDS

Versão eletrônica dispon/ve/ em.' http '/^vbv\v.|(abuna.ba, gov, br
Documento assinado d/g/ta/mente conforme MP n" 2200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Bra$üèhla -KP Brash





22101/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
0

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE fNSCR'ÇÁO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO "^'^ "' H'R'úRA
:2À:6r:Z633/0001-62 CADASTRAL 28/09/1998

NOME EMPRESARIAL
FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

1"ÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASéA) PORTE

FASI DEMAIS

DIGO E DESCRiÇ O DAATIVIDADE ECQN MIÇA PRINCIPAL
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

C DJGO E DESCRIÇ O DAS /U1ViMDES ECON MICAS SECUNDAR|AS
86.30-5-01 - Atividada médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

C UGO E DESCRIÇAO DA NATÜREZA JUR DICA

C 115-5 - Fundação Pública de Direito Público Municipal

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO
AV FERNANDO GOMES OLIVEIRA SIN TERREO

CEP BA|RRHD|STRêTO MUNICIPIO UF

45.602-748 SEDE ITABUNA BA

ENDEREÇO ELETR NiCO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPON VEL (EFR)
MUNICÍPIO DE ITABUNA

SITUAÇ O CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CAMSTRAL

ATIVA 03/11/2005

MOTIVO DE SèTUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇ O ESPECIAL DATA DA SITUA O ESf'ECIAL
******** ********

C
Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/01/2021 às 11:36:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1



,ç;Qi ' GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

L! g,,, SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/10/2021 16:03

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código

Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°, 20214419090

C

RAZÃO SOCIAL

FASI /FUNDAÇÃO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

02.762.633/0001-62

Fica certifkado 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 à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida
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.

C
Emitida em 28/10/2021, 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 OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/lwww.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.

Página l de l RdCerüdaoNegativaxpt



30,'07,.'202"
htlps'/','gpi07.c|oud.e|.c0m,br/SemeraedtributariMributanodienUrePonHtm|?idD0cumento=674df2ff-02b2-48a3-8a95-8872dOObOd89

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 46 l 2021

C

— CONCEDIDO À

NomelRazão Social: FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA - FASI
CPF/CNPj: 02.762.633/0001-62
Inscrição Municipal: 20257
Endereço: Avenida FERNANDO GOMES OLIVEIRA N°S/N - LOT NOSSA
SENHORA DAS GRACAS - Itabuna-BA CEP: 45607288

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei
Municipal n° 2.173, de 01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os
devidos fins a EXISTÊNCIA de débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do
art.151 da Lei Federal n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, pertencentes ao
contribuinte. Conforme o art. 274 do referido Código, este documento tem os mesmos
efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o art. 272. E, para constar, foi
extraída a presente certidão, cuja validade e de 90(noventa) dias contados a partir da
data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos
que, posteriormente, venham ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de
Itabuna, na Internet, no endereço http://www.itabuna.ba.gov.br

Emitida em: 30/07/2021

Validade: 90 dias

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Sexta-feira, 30 de Julho de 2021

Chave de validação: 674df2ff

Av. Princesa Isabel, N° 678

São Caetano

huPs://gPi07.c|oud,e|.wm.br/&merExedtnbutanmnbuwnodienUepodHtm|?idDocumnto=67M2ff-02b2-48a3-8a95-8872dOObOd89
1/2





Página l de 2
Q

PODER JUDICIÁRIO

jUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA (MATRIZ E

FILIAIS)
CNPj: 02.762.633/0001-62

Certidão n°: 29132125/2021

Expedição: 24/09/2021, às 10:03:11

Validade: 22/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que fasi FUNDACAO de ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA (mTRIz e

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.762.633/0001-62, CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento

de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito

garantido ou exigibilidade suspensa:

0103000-89.2004.5.05.0461 - TRT 05" Região *

0149100-68.2005.5.05.0461 - TRT 05" Região **

0122200-37.2008.5.05.0463 - trt 05" Região **
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora

de bens suficientes.
** Débito Com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 3.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade 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 os 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://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos

da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do

Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da

pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores

Dúvidas e sugestões: cndt@tst. jus.br



Certidão n°
Q

PODER JUDICIÁRIO

jUSTIÇA DO TRABALHO

29132125/2021. Página 2 de 2

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens

suficientes.

€

C

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Eu Fernanda Cândida Ludgero, brasileira, enfermeira, portadora do RG n°

12407508 e CPF n° 062.623.616-93 na qualidade de Presidente desta Fundação -

Hospital de Base de Itabuna, DECLARO não possuir cônjuge, companheiro ou

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro

grau, exercendo cargo de direção ou função gratificada nesta Fundação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos

legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de

sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal.

C

5>

:"'

ltabuna-Ba, 04 de outubro de 2021.
&'-
F? .'

Z"
X: ' .

C ."J
Ferndjaa Ludge,o

Diretota Presidente da FASI

.. 't:

2021 Av. Fernando Gomes Oliveha, s/n° Baho: Nossq Senhora das G'oças - Itabuna/BA - CEP: 45.601-554
Tel.: (73} 3214-)643 (Presidência) - CNPJ 02.762.633/0001-62 - E-mail: dketMa.hbkm@hotmoil.com ":

. L*'1"%
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r ' Ê
'"" U ' '. imm=" ' ' ·· ' - ,l""; 1¶ l u í o"1 ' ·f!"!;:," ' ,

:lode2005 1°'!??1'Q]lclal do llqliunn-BA . ,,= p'!?=dS '

. . " .'j5" . · ' -" "':; 'UZA po:ventura façajus, hg'!n cÓçno El ret|rada de PAULO CÉSAR FONTES MATOS · :·jE3:" '

, re$p0cl|vaIFo|h& de Pagamento do Se[v|doreg Munlcljiàk. "
' Secre1âílÓ do Gover.no ;

' ' · Art y · 06 0f0llos dosle decta!o retroaqem a'á¶:ue ' · · .

YZt'i:', '

i rço CJB 2005. . g;;-..' ACÁCIA GOMR PINHO Z"}'!'.'
! · Art, 4' · EBIo docMo entra om vlgor·nesla da|at:nÊivo- ' Smretârla Clo Admlnlslração '[g':z:'
' Ie18 dlgpo8|çm em coMrárlo ' jç"; · ' ' r ' :iê@ '
' - -=-- -.-- -.-- ---L------— --- ---- -- - 'If'.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE lTABUNÃÍpm - ' DECRETO N.°7.307
"Ib malo do 2005. ' · .jt:., " ' ""Yi

'" · " " S:' -' · O PREFEITO MUN1CÍIPAL DE 1TABUNA,no úSd':'à";,uag "

' FERNANDO GOMES oliveira ?73i,::, "àtrlbulçõm, com ampaio |oOâ| no art. 66, fnclso xllí,, a,Ld
Pretg||o Orgân|c& do Munlcfplo de llabum - LOMI, 0 de acoid";c'om o

.'·7.: ' d|gposlo no § 2', art. 1', da 'LM MunlcÍpd n,' 1.942,',' ci.27 de ·
PAULO ÇÉSAR FONTES MATOS -"t ?'.. julho do 2004. g;t'.'. .

Socrdárb do Governo 'y" ' ,U",u
'FjÍ'ç' " DECRETK

l ACÁCIA GOMES PINHO "· . .é's't"
Secro|br|a do Admlnlstmção ' çy'· Art. 1.' · Fica homologada a R0solução Norm4q'a '·'

"f'Z:" ' 001, de 18 do fwerelro do à005, quo aprovou Ob ÊB,tMutos
' > r.GUSTAVO JOAQUIM lisboa ·'t:'-,. da Fundação d6 Atenção à Saudê da' llabuna - FAS1.Y ,

Secretário de Educação e Cultura 0'.:· a"iíG 'S:.:'? Art. 2' - È8tè dacreto entra am vIgor nesla %:,'-

liS". '.'." K
dEcreto n,' 7.305 ·?1": ' . Art. 3' · Rovogam-6E) à8 d|spo5jçõ(j6 am con|!âi|0..

":"'1""- , ' '"it

, D PREFEITO MUNICIPAL de ITABUNA, no uso de suà$,"atr1- GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de |TAEàjNA, em
i :õè3, com 8mpgro no arl. 66, lnclso XII, da Lei organ]ca 13 ck malo do 2005, ;:l$:;.,
i durilclplo -LOM1, 'Ê si,

RESOLVE: ,ií!':': FERNANDO GOMES OLIVEIRA : ':"
:-.:,". PrMdto|-ExonerarVÍWAN SENA DO NASCÍMENTO,dàá:00 ,PAULO CÉSAR FONTES MATOS jsè . :\

ado de pTQv|m0nld om comkwAo do AUXILIAR DÈIA& ' Secrelárlo da Govern° \':: dÊÍ q
\1TOS ADMJNISTÚTJVOS, S(mbolo CC-lO, da s"'..:!yi'la

,, .3overrio. ; . N"é;' ACÁCIA GOMES PINHO , j: ';' qQ
. llm Rdroaglr db ofellos doslò decreto a 30 dqfbr|l - Soctetárla çjg Admlnlstraçõo . m

'°°" ' : ' "'Ê"" ° - ' , \! ;À-'
' GABINE'TE DO PREFEJT'O MUNICIPAL DE |TABUUA:'h'

\ ' S¢ j1

.RESOLUÇÃÓ NORMATIVA N.' 001, ;' '.: '

.

3e malo de 2005. !

a
fs , ' de16 de fevereiro de 2005. .f,~ '

J ' "M',' ·FERNA DQGOMES OLIVEIRA ·":X"," '" Eat "'"'"P
Prddto ' - " ?" "*USNTA:0PTova os_=|ulogd 'Y-unda-

_ ·,5' ' i"'l:gâQ jo")\tençãÕ.h SERJcjb do '-q fiy'"'_
. .nh¢ '- êAS|,'o dá oulrag provldênciElg:',,,7.i:'PAULO :ÉSAR FONTESMATOS '®È: '

- So Mário, do Governo á' O Comelho Dellberallvo da Fundação deA1:gmío ò
;,9·'. Saú,do.do Itabuna - FAS1, no ubd de Bljljõ a(r|bu|ç'à8, El de

AC CIA GOMES PINHO ,·'È. conformldado com o quo dkpCje o § 2°, art. 1', da Lé't:'Mljr||c[-
. Sect0!ârla gê Admlnlslração ,,, ,- . pal n.' 1.9t$2, do 27 dg julho dê 2004, ,.'?;!7';

.' + '
DECRETO N.'7.306 :-: RESOLVE: -

.g"'"

' , . "':! ' Art. 1' - Fica aprovado os EMMulos da Fuf\àa'çÃD deO PREFE|TO M JNICIPAL DEITABUNA, no usodo àuas Atonção à saúdo de Ilabuna - FÁSI, e|atjoradQi:po' sua
ibulç6eg, Cqft1 Bmp to no art, 66, lncko XII, da Lei ç!!Qan|- D|r0tDna ExecUt|vg, que corMIUI o ANEXO L |rl1e'Q{àn|o da
do Munlclplo - LO i, . ' 'µ prosente Resc9uç&o. :.f3'i'.,.

RESOL'VE: "À Art, 2'-A DlratoM Exècutíva da'Fundação de?dt3nção
" ' à SUde da Itabuna - FASI, no prazo cjb 03 ((rê6j')tg|as, da1· Nomear GLA JOIA DINIZ dos SANTOS, para opargo data de vIgência daMa R080|ução, remeterá ò s|jA:!Exce|ên-

dado de érovlm0nl om 'comksáo de AUXILIAR DE'"AS" ola ptefelto Munlclpal, p8ra ser homologada nos twjnos que
)NTOS ADÉMN1$TR TWOS, SImbolo CC-ID, da SectoMa ,4
Govomo. , ' dkpõa o P&rágT&jQ único, art, 20, da supracltada ft, ."' -'"" ' ' ' W ' j

|| - Relroaglr 0{7 e|e|loG desle dccreto a 30 de 8br|| de Art, y - Esta Flewlução entrR om vIgor nàY1a datei,
- L ' "05. , , ' revogadas âB dlsposlções em conlrátlo. S?

. /ç'' r 'GABINETE DÓ Í'REFEITO MUNICIPAL DE TABÚÁA 2m ' DIRETORIAEXECUTIVA DA FUNDAçÃO DE AÍ:'ÁçAc' À
da mMn rio prim : ' d'; ., q Núnm ne rr^ m pm a EA CI ^~. 1 Q rlo*hnK

7" 'Ê"
· -'"· . %':



. j;"'· . · . :." . "-'..'" ' ;È" .
r , E F

, F

' " -'PQgkiÓ" ' . .' ; , . Jcjrrna|·0||cla|,d0 |tàbjjha¶BA ' ' ' áe.à°a 31 tie majo'del2005
—,...--— ÍWÈ-K , .~m

+ m!

g Ê " - r % ',.A . ' . . . - L '.

' " :.·' JOSÉ REGINALDO SOUZA SILVA · úças podoÍâ 8 ÉÀSl'exarcer d;n|iêulras 81r|bljlçõ0s quNhe
. COÓrdemdor 'AdMlnktra1lvo. o Flnanoeko " BejEln'¢le1endaG.na Lei n.' 1.94âlde 27 de julho do ,2004, '

, .rmlo Eg,làtU(D e em seu Fleg|meNo Momo:
, ' ,' · LU[S FERNANDO MARONGUARNJÉR1

) ' . . ' Abs06sot Jurfdlcp . , ' ' k . cdobm çonvên[oB%:Òntra|os'com |n8l||U|çDQ5

. , ..^. : _ ' piMcas e pfivgdad;:'nác|onak e) infemaclonals, ' ' ·
, ' RICARDO SÉRGIO BALDUÍNO DA SILVA ROSAS nacossldade e desti- ' .

.'Coordonador Médico ,. · ' . - nação 'dos m€lsm(jS:":

" ' ' " " · ll coMralr emprédlmÜ f[rlal1çiarnan\os jünlo èig

.
' " " . - · .' lnMMlçõas pljb||cüsb prlvada6:

' . , , ANEXOI ' .
.

, i||: gMr lundm, súbcÒ"Ms b apllciaí .tccu15os te- .
' . " |8|1vq$ ao d0senvdg'inonto dg suas atly|dad[j5,

- ESTATUTO DA FUNDAçÃO DE ATENÇÃO . .. obmrvado 08 reqü!$|los e i)oik1rs çon's|anle6
, ' " ' À SAÚDE DE ITÀBUNA- FASI W " da laglskção cBpoqtjco em nfvd faderal, osla-

" - ' dual 0 mun|dpo|.&?'
CAPÍTULOI ' ,:,",

G' i '

SEÇÃOI fwágrafo único - a Bxecljçxqaas aflvldadm, transaçõos
DAS DjSPOSIçÕES GERAIS ' . a Mçjódos ]urldico8 B|or1cadciB,"Ôo8 lnclso8 I 8 Ill desla arti-

, . go, dependerá da aprovação prévia do Comolho Dellbomtk - 'Art:1' .AFundação do Aferição à Saúdo de Itabuna - vo da Fundgção, Rlrav(jg dÁ de Rwoluçáo NÓrma1lva,
~ ~S1, cilada pdo Lei n,' 1.942, do 27 de julho de 2004, com de\i|damentg homoloµda, decmo, pelo Exocullvo

a c ro na Av. Fernando Goit1o9, 6/17, ltabuna/BA, é Or- MunlclpM do aWorização da.'.ÕÔmam de Voreackms, som- '
,0 k 3clòm| da admlnklmção pUblica munlcfpd, oqul- pra qw bd f|zerrI0cosBár|o. ig"[:'
iradà pegsoas jurldlcas da dreito pUblico, 8em nn6 ' ' ·"2"·':

q crallvos, tendo por flnMdado 8È'pteslaç&ç) 0ratu||a de 8or- ' ,'S1;'
· çob pÚb|lcóg,'rla área da múde, atendendo aos uwárlos . SEÇÃO n - 'Z

B8t08 Berv|ço$, em âmbllo muMçlpal e regIMal; Qozândo da FINAEÜMDE
' e aulonomk adm|n|$|ra||va-f|nance|ra, rosmlvadas as ' C::d'.

xcBçÕês prevlMas' em lei, para 09 onim desta nafwoza, Art, 4' -A Fundação dèA'tençào à Saúde de llabum -
om ]urlsdlçAo emtodo o lerMórlo do Munlcfplo dB Itabuna FASI, lem por fhnalldade B6pqE(|jca prgs¶ação do sorvlços

módlcoa e hmpHdares à polgj(êção em geral, bom como El

§ 1' - a FunaAção de Atenção à SMde de llabuna - redluçào de a1lvldades dirdÁ.:DU lndkMamente ligadas ElO
"ASI, pElfa eÍdlo de cumpdmento 'do dispoSlo no art. 77, § mlor do Bkljdf) cíb beiú'íb Eg!il|ca.
l', da Lei OrgâMca'do Municlplo do Itabuna, combinado com ' ·'Ji'"
j arl,'6' e seµlnlÚ do Decrefo N.5.932, do 1' de ]anelro da · .·,!í
2001, bem como para 8Ubvenc|onàmon(o e repmse das ver-" ' cAphyLo ll
bas públlcjµ que )ho osfão destlrmdas, eslâ vlncukU Èl ' dd.paA!môn|o
SocMarla Munlcl al de SUde, 'lnlõgrando ob ckmals ór- · ;tç;

d

gãos da admlnlstí ção fundaclond dD Munlc(plo, ' SE ÃOl
' DlSpOS|&s GERAIS

.§ 2' - A Fundação de Atengáo à Snúde de llabuna - .'Z: ,
FASI, roger-so-d fe|(j dlspo3t0 tia Lei n,' 1.942, ejé 27 de Art. 5' - Condllul pàÚÍmônio or/glndr/o do FASI as

"A' b 2004 e n 610 ESTATUTO, ólaborado por 8Uà DIMo- |ng|a|&Qõ0B do est8bE)|eclniontD hocpltakr donominado
W. 3C1jÜVã, dlB ulldo 0'0pTovadQ pelo comdho Dd|bgra- HOSPITALDE BASE LUÍS EÉJUARDO MAGALHÃES, Iocallza-

livo da'Fundà¢ão por malorla 8bgo|ljta ¢J0 BêljS mombros, 0 do msta Cldadg de ||abLjr|a'jyO|$|r|to-8odD do Munlclplo, com
devldameMo hom I|ogado, através da odlção de dccrdo, pelo ob préd|oB - ptlnclpal o anáoa do reforldo compkxo hospi-
ExocUúvo Munlcl jãi, Bp||cando-8e, subddlarlamenk, sóm· talar, eqljlpAmen|o$, maqlj|nâr106, objotos e 'domak u1eml· ,
Pl0 quo sb flzer |eçeggárjo, â8 d|$po&|çõ0s conslltucbnak Hob ull|lz&doB nog mpoMlYos, Berv|ç08, Hc0tvo5 o osloques
e do Códlp Clv{j Bmllelro Mlnonles FundBções, e de mrcadorlas e produ|08,)móvm o scl/8 respocllvos bcbs-
kgisIação espec Hc8 que reguk a matéria em nlvd fedmal, Mrlos d0v|damenle'carRclo'r|z8do, doscdlo e avaliado no
Bsfadua| e muni lpal, , ANEXO l qm Ihlegra a Lol TÍ,° 1,942, de 27 de julho do 2004,

08||mado todo o con]un1o em RS 14.204.775,83 (cntorze ml-
Aci, 2á -A 'undação doAtenção à Saúde do /l8buna - Ihõm, duzenm 0 quatro ,mll'e 8c1êcQMjs b sMonfa a.clnco

FAS1 terá dumç q llimllada, e sub exllnção só ocorrerá por "rods 'o1(onla e Irés centàvoq q da dotaçRo oiçamonMa
absÒlula 1mpos bllldade ck 8Uâ manutonção 0 lnexoqdbl- 06peclflclÉl cQns|Onada no Qrçamnlo' do MunkÍplo do 1labu·
lldade de sem, n8 e ob)ei1vos, fib, Lei n' 1,927 de 28 de ciezwnPto de 2003 - LM Orçamen-

' táíla do Munlclplo dg liabÚna, para d oxB{c|cjo flnancdro a
§ 1' - A q Ilnção da FundaçAo de Atenção à Saúde de 2004, no morMnto da RS 15.346.Ó00,00 (quinze milhõas,

Itabuna - FASI [ep0ndglá do aprovação da Câmara Munlclpal Irezentos o qum"enla 0 6ds mil reals), de8l|nados a aqulsl-
do [1Rbuna, apt landô pmpostü leglMatlva de autor1a do Exo" ção de bens Imóveis, môvek, oqwpamenlos, maqu|r|ár|o6,
cµ1)vo"MunIclpal onde serão qxpobios os motivos da ex1lrjçáo. obras Berv|ç08 que 6ò façam noc0sgállos a lnslakção,

hjncl|ç)namon(o o dBBar|vo|vlm0nlo dos lrabalhos, servlços a
' , § 2' - PBr a reµlÚização do dkposlo na Ld nú 1,942, ' damals a¶Nldadeg 06pGcl|lcaB u Fundação.

de 27 dejuIho 02004, deverá sor procedido o r0'0|81To dgs- ." ' '. ,
le ESTATUTO, no CMórlo do ReglMro CIvil da6 POSSOU ' Hrégrafo único - .OS ben4 hnóvels e dlraltos sobro 3

·Jurldlcas dedá Comarca, e dovlck lnsMção da mosmo no . b|?s qua In1agram o PAlrli!?ôn[o Orlglndrki da FASI, co1181m-
' ' ' '-·- --'- "- O·u·Â0 Am A · lug do ANEXO l, seráo.t[an6fer]dos à Fundação através de

t ãj ^F
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,' oÚ|rog bons, rBcLlriüjB, dlrdtoH e Vjúom, adquirldm pola · ' Ari. 1,4 - São órgàm da',*nàação de AiRnçãè ii Smj- '
; Fundação 0 lncwporados Bt1· Belj."patnmõrl|o, na foníia' do de'de lt8bMà - FA SI: F :ü\('í " ' ",

art. B' da Lef.n,° i.9à2, do 27 de julho'dq 2004, bem co'ng ê'" . ' Êk·'..t .
/derlàÁ8 InCisos iímjs paràyMos, além do dk- " ' .L mQns0]hoo0||68/mlvo;

po6lp no E6ta|u|o e no Reglm0nlo |n|0rno da fasi. ' ll. 'CQnsdhD El+lí

. . Ill. ·D|rBtona-Exe6ajvo;
SEÇÃOII '" " _ 'G'i:" ' ' "·

""" · " - +Gabkmmo_Dlr8!otEP[es|dQn|e; -DA ALIENAÇÃO E DA AQUISIÇÃO DE BENS DA FUNDÃÇÂO . ' ' b) Coordonadork Admlh|6tra!iva-Flnancaiia:
F

" ' . ' q C) Coordenadorla Mgálca; '
· ' Art. 7" -A allenaçho a qua|quer tllulo, do bons |ri!dvel8 . ' d) 'Amessorla Jurfdj¢aS

da FASI dBpDnderâ do prévia aulÓr1zaçáo |e0|s|a|lva eda ' ' ' ' · :',¶:':
aqlj|S|çÀo de outm beng cjb valor CDmspondonle, sQbrg os ' § n - Os carpos do Cc&|ho Delibemllvo a dÔ'COri-

quals devorão Incldlr.os gravams cjb |na|i0nab|||dElde e lm- sêlho Fiscal, 6ão exorcWoà 111Úk gratullo e o $ê3ú desom·
" p0nhorab|||d8de permanenle, salvo quÓndo a alkmção loe bBnho çongli|u| SOrvlçO de reimçanto valor social, gÕz!lndo

" jmí)r08c|ndrve|, para a raallzaçáa de fins e objdlvos espea sous Ululam cjà8 premgatlvaí"do Lai. .
flcbs da FAS1 não houver ou|rQ8 tdcw8o8 dkponlvok', d t.it"'
quo devorá Rrqv|amgnle comprovMo, quando da remas- 2' · Ob 1itularag doa ÈliCiiç)q do órgão9 SCÍO1Y38 da
sb à CAmará Munlclpal, do An!6prójelo de Ld Alj|oriímlva. Dlretorla'Execullva da FAS1, ürão ·nommdos polo CMfe do

' JZxocljt|vp,MuD|clpa| para.o d%clo de Cargo do PçcMmtmto
Ari, B' - A allenação dos bem mc5ve|8 da FASI ou de bm Comlsüp, dD'Dlruão e E!ismoramcn(o lntermeà|âT|Q,

direllos Bobr0 oks dependorá do aprwaçào próvm da malo" ob quais pasBBrh[i a 1ntegmÍ,$a forma do adm/n/Mração
~ ^'m quallflcada cjb dois Ierçcjs (2/3) dos mombro6 do Conse- fundbc/ona/a e$trutljtaAdFrl| j'j llvn dQ Mun1c(pld do llnbu-

) :|b0ta(lva, aprovando Pro]elo de ResoluçAo Aulorlza- na - Docrolo n' 5.932, dê 1' Úolro de 2001.
' uVt i inlclaUva dR [)irelorla Execullva, InMruldo do PARE- :... '

CER do Comdho Fiscal, e d0vldarngntg 'homdogaQa afra· . Art. 15 - Fica o Chalo do ENocuHvo dwidarnonle auloti.
vês de decreto pelo Executlvo Munlcl,pd. zUo El crkr, rned|gn|8 docre|o,'ha Esfrulum Admlnlshaliva do

Ê Munlc(plo do ltabum, Mt||u(diLAo|o Decrolo 11' 5.932/2001,
Art, go -A aquklção do beng lmóvok à qualquor t(lulo, os cmqob da provlmoMo 0m:coml5sÈjD do quo fí818 a paiá-

dopondorâ do auMzação kgldaÚva, 8o||c|tada poIo Ch¶o grafo 2' do Migo 14, es|abeiÓCêr|do: denomlnaçõos, sImbo-
do Executivo Mun)c1pal, na formg dQ mio. Iob, lncludva dllbrenckcÍos @íi;já exlstorm na BtUEÚ Et:tru·

lura AdmlnldrM.lva, cenlra||zdda"D ckscentrallzada - Decrolo
Art. 10 - A pqulB|çAo de bens móveis â qualquor Ululo 5,932/2001; número de vBgas, percentua|§ e nlvek de ven-

dependará dg prévia aulodzaçáo do Consdho DoüberMvo, clmemos, valendo-se das aümzaç&)s Ieglslatlvas contidas
modiantg Re8Qlqção da Racomèndação devendo 8er ob- na Lei Munlclpd nQ 1,738, da"Í!' do janolro de 1997 b ndLoI'
servndo os reqU|B|to$ e Qxl0ênc|ag da Lei Federal n' 8.666 .Munldpal n' 1.851, |de 2b de aeu)mbro de 2001.
de 21 do Junho do 1993 - Lei das·'LlcltaçDos PUbllcas. ' Z,.:

,R,.

, Parágrafo:tjn[co - Nob domak casos não r%ljlgdog SE ç) llpola Lei n' 8,666/jj3, a 'aquklção de bem moveis %rá feita a DO conSelh' ."©EL1EJERATIVO
crllérlo exdljdvoldo Dlrdor-PreslderM da Fundação, de8de "S;:,.
que comprovada|n necassldado dosHnaç'ão cjob mesmos. ..SUB ÊÍ ÃOl

j ,D1SPOSlÇ.· KY3 GERAIS
ArL 11 - 08 bem, d|rdlog 0 vdorg6 da FASI utl- I

^e 7b, exchj8|vdmon|'o, no cumpMnÒnlo dos 8OLl8 ob]dlvos. Art. 16 - O Conselho ààílbõrat/vQ da FASIÓ a lnslàncla '
~ ' ' máxima o Bclberar|a de dd|b¢iµgão da Fundação, eslando-lhe

Art.12- o caso do utinçáo da FASI, os bens móvà19 vincU|E\dog e sLlbordlnados ob dgm8|5 ÓrgRos dask erile,
e lmóvak, 1(hjio& d|reltcj8 b valom |n|éÉjlanleg do seu patri" 6endo constltu/do da hMalld%e das teptesmlações dos Or
mônlo rotormád mj pa1rlmõnl"o dÓ Munlcfpb do Itabuna. ghos públlcm e m enl|d8dà'¢lv|8 qua o inkgmm.

L .·µ

. .. .

"r ll ,{:'á[jraro'ún]ío.. ¢iii"|í'ombroB do Consdho. Ddlbo-

jSEÇÃO Ill a v FASI são hÕmBRdà%àÔ"Prek|tÒ' k/kniicipal, atra
da ADM1N|STRAçÃO do PATRIMÒNIO da FUNDAçjo ,'m dadeomo, na forma,p jgta na lo1 n.' 1.84@ do 27 de j

']dh6 de '2004. " " ' F : jy-" '" ' .
Art, 13 - A admlnktração do'palrlmônlo da FASI b a . '.

aplkação cjo8 us recljrBoB úmnoelros óarào admlnldra- Art. 17 - A compclsl¢à'b oi|O|nár|a do Conselho 'Deli-
ijob g []M|do6 p jr 6Uã Dlrelorla 'Execul/va, Mtavêg do boli berallvo da FASI, na Lei h,' 1.842, do 27 de
Dlretoí-pmldõ 10, com a fócnlca, fbcallzaçáo b Julho da 2004, podará ,8òr altowda - roduzlda ou ampliada,
wpervlsão dÓ omdh"o FkcM b dWldamonto homologa- por deckão da malorín abS'Ó|ut8 do bcljs mwnbros, man-
dos pelo Socte árlo Munlc)pa1 de S8ljcjb, na fornia do Bsiâ" tendo·m, porém, lnalkrâvd o prlnc(pjo da patldtick, c) Qt3
beleddo na Ldj Munlclpal, 0b9êwadcj rlgoroümerm o que llm11es máximo dei,3o (1rlnlã).e,o m(nlmo do 06 (seis).mem-
sobre a maMq dlBpDB a |eOl$laçáo especHlca'em nlvõl le" bros, eskbõkddos m Lei Orgânlca do Mun1clplo de llabuna
dernl 08lãduâL - LOM1, conformo procedImonlo .normallzado Esfatu-

.(os 0 rio RóOlmen1o Interno da m(ldade.
dPt CAPÍTULO Ill ' · " Parágrafo Únlòo - AraauçÁQ ou ampliaçãÔjratada nos-

DA ORGAN!ZAÇÃO E ESTÀUTURAADM|N|STRAT|VA
, Ib artlgo domandarâ au(ot1zação |8Q|5latlva. ·

' " ' · ' ' "" · Q lu
y , · I
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Art. 19 "As çompe|ênc|ag e alribúlçCies do CoÚdho " Art, 2g - Em caso jde UÉlíô,nciEl.o ÈWsldanÍe ào Con-
MbeíaHvo Uoas 08tabe|ecldas no art. 30, qa Lei n.' t'942, solho DMbordlvo, podará decrdá"qUútões:8xp%|r oormas

l 27 de julho dè 2004. " ' · , " e"dlrelr1zos, realluir elou 8Ulc%ir a malkação do Mos ad
re/ermdum do ConCdho Ddlbem!|vo, 6U"bn16|8ndo à6 suas

PBráçjrÓfo Únfco · Ob móiiibros.do Consdhó Dell- de||b0raçõgs à apreclaçõo do coliiO(odo, nÓ prazo de,10 (dez)

«af1vo não mpondem sub$[d|arhimQr1le "pelas ÒrlgaçOes dkís da expedlçko dos atos, olj;kgò a0ó6 cesse o esfgdo de

.wmldas polo FASI, estando, pÓrénÍ" sujeHos às· dispoM- —utgêncla.
es da Lei çjg Responsabillckdw Ekca|.- Lei Complemen- 7¶ ·
' n? 101, de 04 de malo de 2000, par 8Bu,g'alc}$ quo envol- Art. 25 - Das dec|sõÒA'Edo Cons.elho DehborMlvo,
m quostõw admlnMratlvas e3 MahcolÍµs, rocobjmmlo e caborá recurÔo para o Chefe dÕíÊxbcUtlvo Munlclpal, lnslrul- "
llcaçAo de verbas pUbllcas. ·"· ' do com PArecor da ProcUrBdorlÔ":Gara|.d? Munlc(plo de Ra-

buna, atendendo procod|montc?'jèstab0lêc|do no Floç)[monlo
Art, 20 - Ab ropresentaçõe8 ciâ5 ontldados com as- lntorno da FÒdaçho. ' ,."."' '

' ntcj no Conselho Ddlberallvo daFASl, bbfü renóvacju à ·;;,. . "

, da quadriênio, m'forma do oslabeleckjò çieste Edatuto e) Art. 26 - Os membrog',àp Conselho DellborMlvo se-ll 6ê(j ReO|mento lnteino, sendo perrnltlda a recondução, rão nomoado8 na forma prgvklí\ na Lei Mmlclpal n.' 1.942/
Me gw seja conflrmadn fi lndlcação do órgão ou enllda· 2004 0 nom Estaluto. fé' "
i represontada.. · .: t' " ' .

, " . Art: 27 - As compglen%6 0 ,alribulções do Conso-§ 1' - A CâcÍB mombro olellvo do Comelho Düberat1· lho DollboratNo õslão dol|n|dei:Sa Lei Munlclpal ri.' 1.942/
} ccmsponderá um Sup|entg, indica'do nomeado na forma 2004 ò neste EMaluto.

"~ ·"mcr)ta nÈi LM n,' 7,942, do 27 de julho de 2004, naste Esta- 'SC
b l 8bu R%lmonlo Interno, ti quem compMe subsUUr .4:"

, titul jm 8UãS au8énclt]6, faltas f) |rnpgd[mBn|oZ legals; SUBSEÇÃO ll
· " ' DOS DIREITOS DQ.f'CONSELHEIROS ·§ 2' - O Supknle do ConseMeiro presente lis mjni- Art. 26 - sro d|rmto3 dQÍ Conselhekos membros do ' Zj

bs do Comdho DdlbórUvo má dlrdto ii voz (j, na au4ência ' Consdho Deliboralivo da FASliX .
o Ulular, terá dlrdlo a voto, lndapencknte do convocação, l - pàrlldpar CjãG ro|jnlõos, dl5cusBDes delibera-

çõos do Consdho De||bMa|jvó; bem como dos demais Or-
Art. 21 - As ddiberaçõos 'do Consolho DMlbeíalivo Qa08 0 80loro6 adm|n|slra{|vq"ie8 .Fundação, 6a|vo quando

a FASI serão tomada8 pola malork absoluta do seus mom- lenha lnleresse dlroto e Pdbbç?!!| nas matérks o assuntos
Iros, salvo as excàçõâ5 previdas na LoI n.' 1.942, do 27 de em Bprec|oç&0, hipótem em ,gue doverá comunloar o Impe-
.ilho do ?004, no EMalulo em 80u R00|mon|o Interno, pre- dlmento ao D|r0|or-Pr0s|dDnlq|ipar8 quo seja convocado o
Fente6 ás reunlões polo manos 1/3 (um terço) do ColeO|a- mpoctlvo wplenle; ,N\,'
Id, e Iorão a forma kj8 resoluç,Ko do naluroza: ll - volar nas matérlá,a submellcks Èl apreckção do

l'.". ' ; '.· Conselho DollboraUvo; ""k "

- ' No mUva; " " Ill · apmonlM h apr,èo"|açào do Consdho Delibera-' ·'. 11- .. -· d0|RgcomondaçÁc'; livo prop08|çõ0s, do qUa|qljeràmUroza, que digam rospom
,' ill- . " . de fWorlzaç&o. , ' à8 a|r|bu|çõe8 mpeoffkm dcí,,Cok{j|ado, bom como qua1·

, " quer outro assunto re|acionAdQ Ab a|r|bú|ções da Fundação;Parágrafo pico - As re6o|uç088 dp Conselho Doll- lV - parllclpar das Cgm[98õ'og E8p0clalg 1bmporâri-
dh8úv0 de caráterpormaüvo - 7eao/ução Normatlw, dovo- as, quando proencMr qb cot!,gçbeg exlOlda9 para o exorcl-
rão sor homo|ogadrg pelo Che c do Execútlvo Munlc/pal, clo dessag funçõm; ·"·1
m"d' te a edlç&o, de docrdo, no prazo do 03 (hô8) V - lazer u80 da paliiWa em dolom ou opcMção às

ua expedlçÇo, e quando.encarhlnhada ao (3Bblnele proposlç688 sljbmm|da6 b ajmckç&o do Comelho Dollbo-
'do Preldlo, vIa Se Mark Munlc)pa1 de (3ovarno para 06se) rallvo, para judlficar sou VO'tQ, kvanlar questões de ordem,
fim, devorá ser 1179 ruida com Parctcer da Ê'rocurçdoíia Geral aprasonlar lmpugnaç6os e Mlflcaçõo .da9 o apartear ,

do Munlclpio de llabuna. quando aulorlzado.pdo oradqr com uso cíb palavra;
VI · requorer 8 coi1vocbçád do róurMo oxtraordlnárla

Art. 22 - ') Presidenta do Comelho Deliberatlvo da clo ConSelho DellberMlvo, bom como do qualquor outro Or-
FASI poderR dkcu Ir e dofenckr qua|quor mdórla wbmdlda [)ão e da Fundação, m quüdade do ropresentante da
à aprBc|Elçã0 do OologMo, hlpólase em que pa83arâ Ei DI- onlldado ou órgão pUbllco coçn â6sonfo no Cokglado.
rdorla-Executiva bara .um Comdhdro do 6Uã escolhu, ft9- -. .

assumindo logo 8 )ós o 80u pronunclamonto. ·
' SUQSÈÇÂO Ill

Art, 23 - uando do lnlclo de qualquor reunião do DOS DEVERES
Comolho Dellber itlvo o prUldenle dÓdgnartS, um Conso- - q
lheiro para exerc r bb funç6es do Relator das mMórlas em Art. 29 - São devam dos ConsMMlros:
lramllaçbo, e Ilda no Expedlonle, devendo o Relator dodg" l - comparecgr ÈlS rwn(õé8 do Co'nselho Dellberatl-
nado, oferecor P ECER escíllo, ou requorer ElO Presldento vo e dos demak óTgào8 e setom ck Fundação, pcmtual-
para apmentá-lo )ra|mgn|e, ria prlmdra rounlào sub$8q(jenl8 mente, nas 'dalas o horârloá f|xadog nesNs EslaMos, e no
a lo|fljr8 da mafé Iii poraMo o Cokglado, ou optando pela Mglmenlo lnlemo do Corwelho;
forma 88cdla, ap Dgen|á-|o ao Preslden|è do Conselhomló || - cumprir lnlegmhnenle, com Mclênclu o zelo, os
24 (vInte e quatro horas antos dA róunlào om quo a maiéria dovem do cmqo de Con801Nlrç?:
pnµa a comtar ja pautn da Qrdem do Dia. ' Ill - cumprir 'e fazer çumpr1/ a Lei n,' 1.942, de 27 do

r rofj ' l - ' ·julho do 2004, cbm EMaÍutçm o -Rogimpnlo lnterno do
'Pa ág un co Ó Relaldr que'dolxar do apragen" Cnríçmlhn nRIlhArM|llrr

. '- .,
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'Oló fov doclsNo para·o res'ulla'do; " h. · - . l - jlcenc|a!·se cj'co'ísçgplro por mais de 120 (CBf1lO ,

.
V - ÓbgervM, riOorosani0nte o dlbposto nestes Esta- o vInte) dias, sdvo quando sb Üa|ar de licença de geslâMo;

j|o6 no qua concgrnE) ao usO da paiavia, sondo-lhe vedado, ' ll - na ocorrêric1á.'de Üb'nD[Ejç60 a p®ldo ou por .

,m 60us pronunclamentos, Cl einprogo 'de ghkis não con- )1jGlâ CãLj8ã. · 'it
encionah, ou do qudquer.outra forma do expro88ão quo § I '- Na ocorrência dò'.yaga no Conselho Dollbera-

steja em d88&cordo'"com a ||ngua[jerT! parlamentar; livo da FASI, q Dhelór-eres|dan,le, no prazo de 03 (Irós) d|aG
VI - comporkr-so de rrwndra condlzmle com-a dlg·- - —da oMd.ade com as-

idada do cargo quo oxeróe, ev|tand8 nag reun|õ08 allturks BMIO no Consdho e ondo oçw/bu a va{jb, pRrA que em Igual
·ue venham porlurbar a oçdMh e a.harinonla dos,|raba|hDs: prazo proCeda b [ndicaào .ci8 ©VO represenfanle para pre-

. VIl - demonstrar hl!eresso e .'senSi,biHdade péla cru- enchlmenfo da vagá. "' .Si.-'.' '
a soclal e o exorç(çb da cldadanlà; ' g 2' - Roceb|domnd1caçmo:o·Dire|or-Plosidenle a .

VIII - manter para·os cMnals Conselheiros uma con- . remelerA ao Prelelto Munlclpaf,'v(a SBcfeta(|a Municipal de
ufa élica, Bvitando compor(amenlos qÚe lmpllquem em aios Govorno, para nomoaçào do hjdlcado, lambtSm om 03 (Irés) "

' 6 agrgsslv|dada, d|scr|m|nEjçõo, proconcolto, desr08po|lo dla6, aháv& de tjocreto. . ,:"" ·
b normas do corNslas e µntllezas para com sous pBres. § 3° - Na hipótoso do"'C.hofe do Executivo Munldpal

não nomear q lndKado.nô'pÍazo e8tabdecjdo no parágrafo
anlotlor, o farO, om 1gua| prazo,:2'Dlre|or-Pres|denle da Fun-

SEÇÃDJII dação, através do Ato. , ·' '.
da EXONERAÇÃO DE CONSELHEIROS " ,§ 4"- No casO cíb exonemçào a pedido ou por justa

causa, o Dlrolor-ProsidentB, cQnvoctlrá o Suplente ptíra aa-
SUBSE ÃOl sumir a vaga e tomar posso em 03 (tr&) dks, complelando

" ""
DAS D|SPOS|Ç&S GERAIS o mandato do tltular. Cr8'o o Supiente não venha ii assumir a

VãQà, o Dlrdor-Preddmto prç?c'ederá conformo d disposto

Art. 30 - A exoneração do Consdholro d8r-6e-á: 1'1db parágrafog anterlcmm , í:
I - a pedldci; " § 5' - Em caso do renün'cla ou 0xoner&çáo do Su-
Il - por condenaçâo em processo criminal por mais pknte, a vaga ddxada por ode não será preonchlda.

le 02 (dok) ano8: · ".,
Ill- por comellmento de falkt yavo; :.

' lV - por deixar de comparecer a 03 (trés) reuMões SUBSÉ'ÇÃO lV
consecutivas 06 (sols) a||ernada8 do Consolho Ddlberatl- DAS S UBSTjTUIÇÕES
vo, ou do qUa|qljar'ór0Bo ou Botor da Fundação, para 86 .":

quais tonha ddo teµlarmmN convocado. Art. 34 - Ob Congoih9jroB mombros do Conselho

DMberatlvo da FASI podBm Mr wbsUlu/dos, na hlpótase .
§ 1' - A axoneração b podido 8erá condderada como em quo o órgAo pUbllco ou Mlldad0 cIvII quo de representn,

renúncia b deferida pelo Dkotor-Presldente da FASI, após o Bo||cll0, b qualqu¢r |0mpo;íB|r8vé8 do requerknenlo dx-
8er Ilda poranto o Consolho Ddlberatlvc', lr!dep8ndentem0nle pregso, dlrlgldo ao D|{etDr-Pr9sldenfe, dovondo, do logo, in-
de manlkMação àmim dicar o nome do subMlMo, 111Úlar b supNnle, sb for o caso,

" , para efeito do nomeaç&o, m4orma oMnbMacldo negtoE; Es-
§ 2q - a Qxoneração ocorrerá aulomaÚcameMo na hi" (Mutos 0 na LO1 Munlclpal- n".:1,942/2004.

pótoBE) do ConBEglhe|ro faltar, som juMiflcMlva, 8 03 (três) ' "
, .reuniões consocuthks o 06 (6e|6) altermdas, cjb cµalque' Earâgrafo único - O 'dlsposlo no caput dósle artigo

dos órgáo6 da Fljjl!ação quando reOu|armonle convocado não 80 aplica ao Dkdor-Pr6f1den1e da Fundação.

Fa'" ã8 mgsma8' : ' ·

— § 3' · o conse|hoiro lambém sorá exonerado, quan- SUBSÍiÇÃO V .
do, na qudldadò d repre8antan|o a órgão pUblico, com LICENCÍAMENTO
assento no Cónsol o DeHborMIvo, fcjr oxonorado do suas · , .

T .

funçOos, da mesm forma exonerado, qmndo repre" An, 35 - 08 mombm do Comdho Ddlboratlvo CJEl
sentante de enlIdti e cIvil, for afadado, mmmo temporarla" FASI podarão 1lcendar·se do ç8rgo de Comelhelro, modlan-
mente, do quadro oCIM da entidade por elo repre30n|adag to roquérlmmto dMçjl'do ao DNlor-PreddeMe da FundaçAo,
cb8os om quo a e onoraçBo ocorrerá lndependenlemenfe wbmolldo a deHbaração do 'Conselho DellberÒllvo, por ma1·
do Processo 'Exonr|ór|o. orla absohjta de scu8 membm e Bxpressa em Msdução

l sUBsEçÃa'::i' Autcdzatlva.

· , ' § 1" · O llcenclammto ocorrerá nos 6egu|nles ca·DA EXONE LAçÃO A PEDIDO OU RENUNCIA BO8:

l - por motivo de 6aúda, dwldameMo comprovado e
Art. 31 - ) pBd|do do exoneração do Conselhoiro não wperlor b 60 (gmson|a) d|a8;

membro do Comei o Do||bero|lvo da FAS1, Tllukr ou Suplen· ll · Bm face à I/conça goMarilo de 120 (cento q VIMO)

Pte, equivale àjmú Id ao carpo, e formulodo peio renun" dias;
lckrM atravtk de equerim0nto e6crllo, dlrlgldo ao Dlrelor· Ill'- Para iratar do jnMasse pMlcular, não supMor l)

Prêsl&nto, conlan o b expodção e motivos da rmúnola. a 120 (conto vlrM) dias,
Art. 32 · O pBd|do d.e exonoraçáo lerá caráter lrrevo" § 2" - Quando o pedido de lkenciamcMo não lor su-

. gávd, uma vez lid peranle o Conselho DelIberdlvo, 6Bndo porior a 30 (lrlnla) dias, poderá 8éí concedida pelo Dirdor-daferldo pelo' Dir 1or·Presldente, Independentemente- de PresWoí1lo |nd0pendàntemen|D do manllestação do Come-
manlfeslaçào do. olegkdo. ' lho (J0Ilbwallvo, hlpóMe Bm qua o Comolhdro não poderá

" ' ' . . ' " assumlr q cargo dnta6 do térmlnq da llcença.

. .
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b
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'. ' ' " í'i" - Na h1'póte80 SupkrM dô·flcenckdo recu- . " . &EÇÃO 11 '
sM-sé u tomar posse a assÚmlr o çargo, o Dírotor-Rredden· - . .." · DÁ RENOVNÇÃO-QUADR|ENAL
10 Qflc|arà,'n8 forma provida neslas EslMutÒs, o enlldade ou ' 'DOS hiEMÈIROS do CONSELHO
órOão pÚ6llco por ojó ropteÚntado, para que IlO pmzo de 03 del|SEE!.at|vo DA FAS1
(l{è8) Ulas. rogularlzo bua represemtaçDo.

, ' 3!3' . Art. 38 - a romv.ação dos (ep{e6enlanles cjbs onh-
"" ""dacj6S clvls"ê75i"jã6s p%!1Co"$T¢om auento no Consg||l:)

' SEÇÃO lV DdlboraUvo, ocorre'rá a%ekjg cjuadriênío, na forma provista
' DAÀLTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO ORIGINÁRIA -na LM'MUn|clpEIl n.' i.942/2004.

.. ,,'DO CO"NSELH0 DELIBERATIVO DA EASI " . ·i?S:
"" Art, 39 - A reriÒ'váçlio quadtlenal cío3 membros do

. SUBSEÇÃO l · Cormlho Dellberallvo dÈÉmdaçâo, dar's+á de ac,ordo cornDAALTERAÇÃO b uigulnN |ram)|ação; ,;ti·:.

-:. ' , ' I'- 60 (s0Bson|Õ':à,ia$ antes dg data prevkla na Lei
, A"r1. 36 - A composição o%|nár|n do·Consolho Dell- MunlclpM 1.942/2004, oYílm|or-Pr06!cj0n|0 da Fundação ofi-

boratlvo -da FASI podorá sor Morada, reduzida b ampliada cIará ElS onlldados clvlSím·àr[jãos publlcos com 8S6Mto no
por d0i|bgração dn maioM absolula de Sous mombro6, à Corf'BB|hD, para quo ncSrazo do 03 (três) dias lmpíorrogá-
propòsia 'do ór0àò púbIKo'elou enlldado ç!V|| sediada no vóis; rammgm à D|to|Qna:Ehocutlva da Fundação a 1ndlca·
Munlclplo, ComoÍhdro, Semlârlos Munlclpak b do Chefe çú dos riotTIDG do seuQmpresontanNs thulur e suplonte,
do éx0cuúvo, na jorma provida ne8kj Edatuto, mpellados ou 60 manlfosfa pola [nanu|õnção cjob roprosontantes om

? ' ", ·

,_ ._ 08 ||m|t88 e8|abe|ec|dog pola Loi Mun1clpal n° 1,942/2004. Bxerc(clo. ::, '· .ll - rgcgb|das as 1nd|caçõos, na forma esiabdeclck
ParáE]rafo.ún|co - Quando o pedido c1q aheração for no Inciso anlerlor, o DlrotÓr-Presldenle as rorrMôrá, em içµai

Upre98ntedD "por Conseihelro, deverá sor súbscMo por no ml- prazo, ao Prdello Munlçjpaf para fim de nome&ção, médlan·
nlmo 1/3 (um terço) cj09 membros do Ccmsolho Ddlberallvo. le decreto: ?;i"%

Ill - os lnd|caqA&!'nom0ados na forma do disposlo
.Art. 37 - O procosso do altoração da composição no Inciso anterior tormrKo posse na data prevista nosies,

orlglnárk do Conselho Dollberatlvo da FASI, obodocorá aos E6|atlj|06 'S"'
.B(jolj|nm Mmllgs: :: lV · ria hlpólu&iàe o'Prokilo MunlclpM não nomoar

§ 1' - Recebido Q.requarlmonlo propondo a Elllgra- os |ndlctjdo6, o fará o DK.Mor-Proslden|0 da Fundaçho, tj1ra-
ção, d que dovó ocorror em rounlão ordlnârla do Conselho vês do Ato,
DB||bgra|lvo, o D|rMor-Pmlçl0n|e dabomrá projolo de Fie- v · a entldtlda¥j¢l| du órgão público com assomo nc'

' BOlljç&O NormMiva, propondo b B|leru&o om 8oçjtÀda do- Comdho D0||bgr8livo, b Mo Indicar novos reprosonlantes
dgnará Mafor para dormer pmccm 6obre a matdrla. '. ou Mo ·80 manlfeMar , k manutenção das repfesentBçõBs

§ 2" " q Parecer do que trala o'lncko anterior 8eré já oxMenlu, será co%»rada renunclante, procedendo·se,
· apresentado orahnenlo, pmntè o Comelho Dellberatlvo, na 1orrna provlsla nest0StE6|ahj|os para o caso espoclfico.

80ndo dMorido do rdalor q prazo do 60 (8cB8enla) mlnulod ' : S' '
, para eiàomçü do 'Paçocer" b dg 30 (hinia) i'iiínutos para FU
ElprBBEjntaçao, p'rorrogável, por mak 10 m]n|jlog. ' ' ?;,T:SEÇÃO V .

§ 3' - Apmentado o Paremr, o Dke|ç)r-Pres|d0n|e DAS MATÉRIAS6,UBMETIDAS À APRECIAÇAO
dderirá B.pala¢ra aos Conselhdrm lnscdlos para falar bd- DO CONSEUiO DELIBERATIVO
bre a matéria, pôr 05 (cInco) mlnufos cada.'CÒnchÍfda El dis- ;-='

ru8são a malér a sBrá pt»ia em votação. "%Subse ÃOl

' § 4' -A maléria será fida por aprovada, bc receber o

DAS QISPOSIÇÊES GERAIS

voto favorável'da malorla absduta cjob Comdheiros prg- "':;:X' 'Ben|e8 'à reunljo.

. Art. 40 - o cQngelh0 DeHboMlvo da FAS! ddlberará§ 5' -AÊíovada a Msoluçào Normativa que consubg- sob a Ejog|j|n|a forma:',".
tancia o podido b dteraçào, 80rá esta encaminhada ao C'hole ' qj'i.'
do ExbcuÚvo uniclpal ptirn homologá-la, dentro cjob praZos l - Rgso|uçm: 'prevlMos na lji Munlclpal n" 1.942/2004 e nodes Estamos. '" || · Fleqljèriman|o8:

§ t3" - 6P¢j$ homologação o D|retor-Pr06|dDn|0 con· 'Ill - Rdatórlqs,·o pmecores;
vocará a j7ovã pnlldÜk o ou órQão público quo fará parte do IV · RecursoS;'·'·
Comelho Doll )era|ivo, para que lndlque 80us repremnlan-
lês, UlÚlar 0 uplenN, para eleito do nomoaçào, ha forma § 1" - As reàiúPões soo de três lipos: ,

provlMa neste Estatutos. "::"
" , § 7" Em caso de aHeração parti roduzlr ç) número l · normativa;""

do entldedÓs ou (5rgho8 públicos com 888Mfo no Comb- ' ll -.autorlzatN"a e . b

lho, a ont1da b será de Im®lafo, clònüflcada pelo . III · de recom'àndEjçao0
~Dlrelor-Pml lento, ·

' § B' O wquerlmnlo contendo pedido de amplla- . § 2" · As m"6luçDes de ctjrátor. normMlvo doverão
ção da comp )S|ç&o oríO|náf|a do Conselho Ddlberallvo da ser' homD|oQadas pbÍq Profalto Munlçlpal, na forma do dis-
FAS1," será da Mamente jns!Mçjo com declaração do anuén- podo na .Lei n.' 1.942/2004 e nestos E8muios.
chick mida clvll O/OU 6rÊjão público proposto P?rh mem· , -.. .
bro .do CoNg ado. , . 'j:. 'SUBSEçÃO Ij

§ 9' - A enfldâdo cMI elou órgão público Indicados · DOS RÜ1UJSITOS DAS MATÉRIAS ·
para lnwyar l ccÜnposlção do Conselho Ddlborallvo da FASI, Art. 41 - As :mafér|,a8 8Ubmetldas à apreciação do

' ' - - ·· - - - - - - - - - - - · b'-' Crtm Iv ^ om nm[hnro§h;n r¢br·;hom n nnmÁ manArlr:n cír 1)10"
. ^-y· · ,

"

+
b ", ,"
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' lV - emenia lndlcaUva díi matéria, pa!8 88. Flesçglj" . l - prorroi}ação!0ó.reljn|ão; ' ° ' ' · .- '
' ções; ' ' . ' - " " || - dispensa dé.d.g)|ura das matérias constantès da

V - não contar vlcjos de lncon8|lluc|ona||dade b ll'e- Ordom do Dia; g;±;
galldade. ":" · . Ill - licença do 'PÒi)80|hdro;. - ' .

§ 1' - Sorá considòrado autor de uma maiéria o Con- " lV · radljção_dolS'prazoB 8slabmac|d,os hêsµs Esla-

.6e|helro que prlmeiro a f|rmgr: "_ "· · · ""1ufos; - . " ":,È·: " , "

, § 2" · O Djrmor-pr88|dent0 da Fundação noÊjRrá Ira- . ' V - relhada dapmpo3|çao, quando jd l.nlclada á sua ·'miLação b. uma matéria, quelndo não preencher 'os reqylM- dlscusdó em rõunM; %'·'
tos e6tabdecldos 'no cap,u1 deg|e arllgo; .', .' VI - pÜldo dD?lns||tljição do Coml65006 É6pcckis

' ' ' ' ' ;7 " · '·
'§ 3" - Nenhuma proposição podorâ conter matéri86 Temporérlas. ;' -'

. esltarihas aos bcli8 ob]el|vo8; , . ' ' " " § 2' - O8 dema"k'requor|montos apmonlados pé- .

" § 4" - As proposições serão apre60n|adag peran(o a tEjÍ1IB o Consdho Ddbomtlvo, Berão prais ou 08cr||os de-
, Diretoria Exocullva da Fundação e 1orão' El tramltaç&o delor-. Cididog polo Dlra|or-PrB@iàn|e dA Fundação.

" . mimda no Reghnento Interno do Conselho Dellbeíalivó. . · § 3" - Os lequ:Eidmgn(os sempre aprà&en|a-
dos e Mob no ExpedlorM CjãB reuiíiõo& docldlndo do logo,
o Dlrelor·Presldente, o8'·cjô Btjã compotêmcla, a encaminha-

' SUBSEÇÃO Ill , · , dos os domais' à apreclàçào do Conselho DeliboraHvo. ,
DAS RESOLUÇÕES § 4" - Ab cortidDqddou [nformaçõog 6o|lol|ada8 à

Art. 42 · Ar ddibgraçõ08 do Comelho DeHberaHvo Fundação e a seus órgãos Cons|ilulivog, sarão fgllas 'atra-
serão tomadas através do Msoluções. · . vês do tequerhncnlo oscrllp apresentado h Direlorla Exbcu-

" ~' § 1' - Consldera-88 rmolução Ioda proposição qug liva, e docidido pelo Djretor-prosldE3n|6.
' , proponha b normallzar sltuações, aulorlzar atos e reco· § 5: - O DjrBtor·Pàsldenl8 lndekrhEi, da pkno, qua1·

.. ,.,Bndar provldênckw; ' ' . quer requerlmonto, cujf ;cwitUdo 8cj]á oslranho compe·
§ 2" -A lniolativa para Apregentar projeto da Reso- lõnclas o tlO8 ob]Mivos dA Fundação.
lução cabòrá: ' ;2."':
l - b qualquor membro do Conselho DdlberaliVo; i."- '
If - a qÜlquer membro da D|rolor|a-ExBcU||v8: : glÁsEçÁQjL i

Ill - a qualquer entlUde clvll ou órQão pUbllco com DOSBELATÓR|OS . i
a86ento no CcmÜlho DUbòrMvo: C¥

§ 3' - AB'F|b8o|uçõos 8erão publicadas na lmprema Ar!. 47 - Os Relalórlos sOo pronunçjamento8 por
Ollcial e amplameMe divulgadas. escrllo das Com|ssõesíE8i)ecm|s Temporâr[ag, que con-

§ 4' - Ab mo|uç606'60rão dNculkjas 0 vo|ada6 çia têm as Qonc|U8õB8 El reàPeito cjob a8sunt(j6 que'moliUaTwi l
primMm reun|&o:subseqüt)nto à sua lMlura, perante o Con ti bub ccmlltulção 2"5"

,( · "· '6e|ho, De]ibgratlvo. . ,_;
Parágrafo únloa.'-'.Os Relatórlos serão dlscutldos e

Art. 43 - As Resoluções poderão sofrer emondas 0 aprova'dog polo ConselhÒ 'Ddlberativo, por matpr1a absoluta
sUbemmda8, sondo vòdadas os 6ub6t)lutlvos. da bolis membros. ,%

' " ' 8'¶ ·;', ·f'

Art. 44 Í Cgnsldera-se eçnendas a proposlção 8pre S,",'
sentada como acrésclmo elou aHeraçáo da propoda orlgl- s,\jj3sEçÃo VI
nai b podem 8er;, . DOS PÀRECERES

l - adllivj, vÍ6ã acrescer ao proIBlo,or|g|na|, com no- ' "' T,':'! '
vob d|8po6|l|vo6; . Art. 4IJ · ParocÍt'6o pronunciamanlo do Relator de

— ll - 8Upràsiv8, objellva a Mirada de dispositivos do · uma matéria a respelto dÔassunto de que trala a píoposltura.
pro]8|0 orlglnal' § 1' Toda a n"tiibr|8 wbmetida Èl apreciação do
Ill · modi!ica|lva, propõe alteração redaclonal ao pro" Conselho Dellborativo 8oçà lnWrulda por Parecer do Relalor,
jelo orlglnal; na forma do esfabmec|d6'.nM|es E8|a|u|og e no Reglmanto
Parágrafp Único - SUt!amenda é a emenda êlpre6gn" lntorrio do Conselho Delberatlvo, sob pona de não pockr
fada à oqi'ã. Ber dkcutlda ou votàda.'.': .

§ 2' - Em caso·'de o Rdator não sb pronunciar so-
Art. 45 Não. serão apreciadas emendµ elou sube" bra a matéria Cm dlscwüo,' a propodção seré enmmlnha-

mondas qug não lenham rekção direta, com o projelo orlçjlnal. da palo Dlrelor-Preddento.ao SocMdrb Munlclpal de. Saú-

de, paro ofereclmenlo do 'Parecgr. '
Pa'rágr fo único - As wnendas serão disculldas an" § 3" - Em rrMétk económlco-flnancMra, o Pargcgr

m do projg|o or glnal, So aprovadas, serão Incorpomdas ac' do Rdator ckveré 8E3r homologado polo SecreMrlo Munlclpa|
projoto òrlglnd elo Rdator, 8endo .B6lêí discuHdo e votado de Govcrnp, ng forma os(nb01Bc|dg no parágrafo nnlerlor.
na mouna roun ão. § d' - O Parecor 6erá oforecldo por ascrllo no prazo

. eslabdecldo nestes Estalutos, podondo, porém, d Relator ro·SUBSEÇAO lV querer,ao Dlretor-PmldeMe fnzê·lo omlmenfa Ioqo após anun-
' ' DOS REQUERIMENTOS clada a Ordem do Dia Ô, 80 dõferldo o reqiMmenlo, ess8 fixa-

' rã o twnpo dg 15 minutos pará exposição do Parecer, .
. Art. 46 - ReqljerlmEm|o é lodo pMldo verbal,ou es" § 5" - O' Roglme"nfo lnforno do Comdho DçllbeMi-

ClitO, formulado por Conselhdro e pelos órgãos e htores vo dgterminará á forma df) apr06entaçã(j do Parecer.escrito
da F.undação, a ravés dg bcus l|lular6g eÍO Dlrolor-Predddn" do Relator.
to 0 aoCon8mh } Ddlberallvo, a regpõ|to de assunlo do Iniá- S 6" - Quando séÍMar de emendas ou wbemen- ,T .

' resse,da Funda 'do e dentro dos Ilmlfes do sUas. compofên" . ciàG 6Brá dispensado o parecer.



l.. :' ;'i íjÁja' '

" Y" . . '". " : jo'iiej QtlSial:ao:|'abuna*A Õb 1,'a31 de maiodo ?Qq5.'
g F

" ° · ' .'. . · " jL,'
. .' ' " · . V ' " \ I,

. , .

' ' '" ' 0, SUB$EÇÂ(>VI1 . · . .. maborad&-,pe|o SMor Admlr)lslrnlivo-F|nAt)cejrô ,
dos RECURSOS · , . ." Ill,- Bfmensalmente:. ·

'Na Prímoim :@mgna cie cada blmBGlre pãra:
Art, 49 - Rocurço 6 todo podido dlrlgldo ElO Co1)sb· a) aprovar ' '.È3Mancotos mensais o|Dt]orndofl pi".'

. lho DellberMvo, vIsando b 'reforma de alôs da Dlreloria Eµe-. D|reloáÃ0clj|iva e a Admlnislratlva Fínanceira,

·' "cUva da Fundação, ou u qudquor um dos &elj&mBmbros. ° b) tratar .pN omak aBBU|1|08 e:matérlas dó Suei
§ 1' - Os íocumrsorão |n\órpo9tos·no prazo-do-40 —- -— comP8!áAEI!L- - —---

(dez) dias, conladog da exp'edi.ção do aio Impugnado, atravck. , , Art. 53 ·AS%eljnlões extrgordlnárlas do Conse·
' cíb requedmnlo'dhlgldo açj D|relDr:P'05ldgr1te da Fundàção. · lho,DoHborUvo dd'EÁs|, bem como cjb quMquor órgAo Ou

S 2!"- Os recursoo yo .dacldldos polo volo da malo-", ' 8E!tor cjb Fljndaça" A9corrBrljÔ'sõmpro que houver tissun-
' ria ubsoluta dos membros do Come)ho. . - to do ügêhckro b rdÓvanle' ÍnMessB da Fundação,

' ' § 3' - Se acolhido "q recurso, o ato Impugnado Berá. modlanto çonvoca"çko do D|totor·Prosid0nto, na forma clo
restawado"conlorme o pÚldo; 60 rejeitado, prossogulr-s+ oslabeleddo em Sás E8taluios elou rio Mghnonto In-
d na exeCução do aló ou aios impugnados. " torno, de oficio, oU,qlendendo sollcheção:

· § 4' - Em CElSO dg rBcUrso, o ato Impugnado será ' L do Prd01|o Munlclpal do lfabuna;
" 8Udãdo, atê o jlj|oamomo do mesmo. · " - 11. do segglár|o Municipal de Saúde;

§ 5" " O Conselho Delltmatlvo da FASI de|ibgrará - III. cjej quafguer órgão pUbllco ou enildado cIvil coin
'sobre o recurso álravóó de Resduçáo Normativa. - ils8enlÈL:nó Consolho Ddiborallvo;

§ 6' - A hamllaçào dos rcoL)f6os sorá normaiiza& IV. ck quK!qµgr Comdheho.

no Reghnonio lnlerno do Conselho Ddibereflvo. Art. 54 - As reuh|608 especMs excludvamerM
§ 7' - Deis doc|6006 do Conselho Ddlborallvo, ca· . do Conselho De|lberaN'o da FASI, reEl|izgda8 fora do sede clã

~ " berá recljr80 pbt8 o chefd do Executivo Munlclpal, lmtrufdo Fundação, m forma gê,;disposto nesNs Esmuios ou para irá-

-· )171 P8rgcgr da Procllfadolla Geral'do Munic(plo de llabum, tar do a6gun|os envolVeiido qljos|õ85 do élica q de dlsclplina,( atendondo procodlmDnto 'eMabdecldo no RõglmoMo Inter- lndudvo a mnlão cgÕ¶lakjam0n(D do Procmso Exoncratótio.

no da Funüçbo. · ?,g,:'
§ 8°· Dos atos b das d0clsõe8 do6 6êtores e órgãos Parágrafo ún]bo - As Reuniões Espoclals lerlio sou

da Fundação caborâ rocurgo para 6Llâ Dlrdoria Executivo. ' funclonamonb norrTi'à1lzado no FleO|mBn|o Interno da Con-
gelho Dellberativo dii',ÊÀs|.

i'!%'.' '
-'SEÇÃO VI Art. 65 · Podoçào ocorrerr0ljnl6a8 8oíw1o8 do Con-

DAS REUNIÕES solho Dellberallvo d¢t/\S|, rea)|zadg a tequMmenlo do qual-

,l . quor ConselhMro B/du:?nfldado ou órgão pUbllco com Eis-SUBSE$ÃO1 sonlo no ConBelho,qbydamenle delorldo pBl8 Dirmorkj Exe-

' DAS D|áPOS|Ç ES GERAIS cutlva, par ma|Dr|a"gg:àeu3 mombroG, com a lhialldE|de ex-
clusNa de prestar h¢ímonagem ospedal elou de comemorar

: ' Art. 50 - O Consdho De||bgral|vo da FASI, para apre- datas cívicas ou rd|àlosag e outras (Jb rdovan(e slgnlllca-
clara votarmaMas clo çüa compelênck rQUrl|r'8o·á ria seek çáo p&rR a com|jn|d?de.

da Fund.ação, pocNndo, porém, Bxcepc|onalmonlo, reunir-só § 1' - a prá'nmaçáo das Reuniões Solenes SC:fá
e"m outro local, modknfo deHboração da mabila absolula . elaborada pelo D|re|Á't:Pr8$|d0n|e da FASL
ljO8 membros do Con8?|ho Ddlberatlvo, à 8o|lc|lEjçào de § 2' - O D|rçfÕi:Pre8|don|Ej da FASI apresenúírá, com
qualquer Conselhelro. ' 30 dias de anlec0d'S.iíS!g à Dlrelork Execullvm 8 projjrama-

ção da Reunlào soNnpt para 6er aprovada por 06s0 órgão,
Art, 51 - Ab rol!!)lõgs ,do Conselho Dellborafívo da por malorla de, Beuii',tingmbro9.

"- ASI 8ão: · § 3' - A r8a1|àção da Reunião Solene gerâ requorl-
da com,-no mínimo;3b dg mtecodéncla da data arri quo

l - Ord|'n4r|as; '! ocoíreré o evenlo Qhjmo da mgsmll.
|| - Extíaord|nárlaB; § 4" - o Fk!gi|n0r1|o lnlerno do Conselho DMboratl-

Ill - Esµç|d|8; ' vo dotermlnará cfvÍcEjs, rB||çj|oBEIs e do rdevanle

lV - Sc!|Bn08. ' . . MgMflcaçKo pbu1 a,'P.Ómljn[dade, que cNvorÊio ser comeinà·
radas.com Munlão .Solem, som prejulzo de requerlmem.'

Art. 52 - As reunIDos 'Ordinárias ocorrerão: para realização dassò tipo do reunlBo, na forma prevista
q

nB$|0$ EslaMos, C.' '
l- De ¶üãlro em quatro anos: § 5' - Na Rçunlâo Solene, u88fão da pMavra:

l ' l - o D|retor·Pre8|den|e da Fundµç&o:
a) Na sogunda quinzena do mês CJEl ]melro de cada || - um oçÉi$or doslgnado para fakir em nomo do

q triènlo 'para a rmovaçào cio3 ropre80nt'an- Co|eg|ado;'
te - ConsMhelros - m entidades com assen- Ill · o hcjmgnagBEldo e , \à>

, Iq no Ccdeglado. ' lV - outrod, "' ,
§ 6" - o Prelello Munlclpol, se ·progor1[o à Reunião

-, ll - A Mmentc: . Soleno, pessoalmanle, ou através do seu ropresenlante, Iará
liso da palavra, çnce.rmndo-a.

a) n prlmelra quinzena de janeiro de cada ano parg", d;cul|r e ai)lovar: Ari. 56 - Quando ElEonvocaçào não ocorrer em reu·

1 - Plano de Ação da Fundaçno; ". nlão ordinária ou ,exhaordlnMa, podorá Qcorrõr através de
2j- RelotQr/o Gm8/ da D/relor/Ó Executiva. ' Oflclo, com anleced6"nC|a m(n'lma do 03 (trés) cjiã8, ou àlnda

b)" n úlllma Botnana de feverolro do oMa ano, para por fax, e·mal1, ligação talefônlca 6em prejuízo da òxpedlção
. a !ov!!r El P{esfaçá? do Conm? -.Baknço Geral do re6pecl|vo ed|tá!,'qljo sorá também aflxado.na Sbcjb da

y;i
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àdxar de ser r,ecebWo oU deferido pelo prà|dan!Q'dD Con- 6e|ho Fiscal, alOm dm os|&;c|dtjs na Lei ÍJu"nlclpal' n.'

· . sdjio (j0Hboratlvo, o qual, dentrodo prazo estabekCÍdo nês- ' 1.942/2004, 3erào dderidas'jp'os EslaNlos o no RoOlmclnto
ta lei, convocará o Cokgiado pam (l reunlho oxlraordMM, . Inferno dn Fundação. T":,-

' ' . . · § 5' - A Função cjb Qç)n8{jlhu|ro Fiscal da FASI SOfá
Art. 5B - Nas rounlDes 0xUaoçdinárks mkio trata- oxorclda à f(tulo gralulto, ümgo, cQnsjde[ada como serviço

cios, exduslvamente, os assuntós-tconstanto6 da--P.aula _cle"_ " Te16vànTe"ê"d0 |nleres60 socj"3|, Yozando seus, lilukíres cias
Convocaç&o, sondo dlsµerisado O 'xpÒdlente. ·. . vAnlRgans 0 prorroµ(lvas dói jd:

':'4',

SUBSEÇÃO Il " ' .. , ' SUBSE¢.ÃO 11
DASATASDAS REUNIÕES '.-- DA comoàçAo

AtL 61 - O Cotisdho Fà¢a| sBrá oriO!naii0mente cons-'
Art, 59 - De cacjá reunião dos órgãos ej Bolores da . Iiluldo de 03 (três) membros, tllylilr06 b mais (03) membros qúe

.FASI, kvtar-m·á Ata dos trabalhoS, contendo o wmário.dos ocupariSo à3 respgctiva8 supléncbs nomeados polo Cholo do
agsljn|og tratados. " · Podor Exocuüvo Munldpal, m0dlárllo dacrolo, para mMdato do

§ 1" · As propos|çõe8 e os documenlos apràenta- 01 (ijm) ano, lendo orlg|nar|amqiue El Emju[ntg compodção:
dos em reunião 8erão Indlcadm em ala" apenas com a de- :....,
clamção do ob]gto a cjue so relore, salvo quando houver re- l - um (I) membro. |ilu|a;b"ijm (I) suplanle" lndlcádos poIa
qmrlmmlo coMendo pedido dg lramcrlção total, deÍw1do Socretaíla Munlclpd Tn0]amgnlo e Finanças;
joio D|rotor¶Pr8s|dBr1|8. !

§ 2" - O pedido de hmscri¢êo de declaração da volo ||- um (l) membro tltulàr e um (l) supleMê indicados
" " 1ello por esçrllo, e deferido polo Dlreior-Preddente. pola Secrolarla Mur|lapa| de Govgrno;

§ 3" -A ata da reunião antorlor sorá lida, dlscu(lda e ' '. ,
""c la no ExpgdiBnfg da rwnltio 8ljbsgqÜE)nte, com ou Ill-um (l) membro ||tu|ar-8 um (l) suplente indicacks

,) .mandas. i , . pola Ordem Maçonay?-|tabuna.
§ 4" - Qualquer Consdhdro poCkrá pedir rellfica- " ·

ao elou Impugnar a Ma da reunlão'em seu todo ou om par. § Iq - O Presidonto dõ::Conso|ho Fiscal, ujrá osco- .
e, decldlndo o Consolho DellberaHvo sobre o pedido pelo lhldo dmlro os mmbros f|llj|arés polo Comelho DdlborM-

. vo CÍfl FASI, Qlravé3 do voiaçàòym aberto, para mandato dojuwum do malorla abscduhi doa 8bijej membros. 01 (um) ano. .i"
§ 5' · Acelia a impugnação, Berá lavrada nova ata. § Z'- O Presidente do Conselho Fiscal nas delibera-

ícelto o podido de rdillcação, esta será fella na própria ala çõ05 do Cologlado exorcorá qpmas o voto de desompmo
a reunião em quo ocorreu sua d|scugg&o b volação· (Volo de Minerva). ::.:

§ 6' · Não poderá rdlflcac ou lmpugnm a ala o Con-
dMlro 8Ugen|e reunlão 8 que a mesma se refero, § 3' - Ad téímlno do tnanda(o de 01 (um) ano, os

mombm (||U|are6 do Conso|hÒfF]Bca| não poderão 6Egr ro-§ 7" · As a|a6 sbâo lavMas polo Secrelário Parti" conduzlcM ao cargo, sendo:!med|atoménte wbstitufdos
ular da PrBB|dêr1c|a 6ob a wporvlsão e aprovação do Dire" PB|O8 60ub r08pocl|vo8 sUp|onte6, cabéndo a SecrotMa
)Y·Pr08|donl0, Secrelárlo e os CQnGelhglro8 proseMos à
3ui1íõd, que &BglrlaTáo a mpocúva ata. Munlclpal do Mme]amenlo b e)QAnços, a Secrolarla Munlcl-

pal Governo e a Maçonaria ]ndlcnr novos supknM.§ 8" -:á8 atas, da rouMão de Ju|gElman|o do Processo , . , ,
xoneralórlo depoh cj8 Ildas, dlscul|dog e aprovada8, com ou
?1t) omondas, serão lacradas em onvdope pardo o arquiva-

,. SUBSEÇÃO Ill3s, não podendo ser, dosarqulvadas, sãlvo por mollvo rele- DAsATFHB\jlçõEs
cuja ace|fação.nparâ a crllérlo do DlrMor-PresldorM, in- ·àn

'nd0n|en)õn|g de çkllboração do·Ccmselho Delibemflvo. Art. 62 - As a|rlbu|çõÒ¢;do Comelho Fiscal oslão
" Ç— , rB{jU|amonladas na Lei n.' 1.942, de 27 do julho do 2004, no

EstaWto e Roghmnto Interno da"FAS1.
SEÇÃO'VII ";"":

D CONSÊLHO FISCAL ' Parágrafo Único - O EU)âtUlo e o Reglmmto Morno
SUBSEçÃOI da FASI podorào eslab0|0çl0r ou|!as ahlbulçDas para o Con-

D,SPOS1ÇÕES GERAIS . selho Fiscal da FASL

Art, 60 - O Coè6elho F/sca/ó o órgão de assMêncla, SUBSEÇÃO lV

;5çssoramen|o e c nsullorla eccmôihica-financelra, orça· DAS REUNIÕES
entárla e confábll, ompetlndo-lhe além cjq oulras atrlbul-
los que |hg 8tj]ãm d feridas, nos EdMutos e no Regimen- Art. G3 - As reljn|(j08 do Conselho Fiscal da FASI
1nle,rno da Fu,ndaç8 ], c) conlrole InWrno b externo, a Buper- mão dollnldm na Ld Mun|c|pa|'n,' 1.942, ç$g 27 de julho de

sbo e lkcüzaçKo d b tl||vldBd08 da FASI de natureZa oco- 2004, no EMalulo e no F|eO|mentD InMno da FASI.
Mcb, llmncelra, cqn|âbl|rlorçamBntár|a e lrlbuIMa.

§ Ip - O Consdho F scaloMá dlrelamente vInculado Parágrafo único - O EMalulo 0 o RegImonlo lnlorno -
) Conselho Dellber livo e |nd|rMamBnlg ao Gablnolo do do FASI poderêo Bgabelocer ou|ro8 procod|mon|oB do
rdollo.' . reun|ãQ.para d Con881|1o FISCM da FASI.

§ 2' - O Com Mo Flscd da FASI, manllestar·so-á de
lelo ou 6Qmpre que or sollcilado por qúalquer Comjelhdro, K · Q)
j t|luM de ÓtQãO ou setor cjb Fundação, a|ravé9 de PARE- - SEÇÃO-V111
ZR, o qua) doverá 8 lr aprovado pelo Conselho DdlbwMlvo j2laj2LEÍEIQmAcExEçju1YA
pOÍ mMorla absduti d0-6€lljS nwmbros. t ' u SUBSEÊÁO| ·

.§ 3° -- O (jorho FlsÓd mar1lfoE3tar-6e-á, Bomp'ev : DAS'DISPOSIÇ ESGERAIS
·A\/tSQ PARECKR rio e^||rmprgn e^hr^

: Y :

b . - ' .:. ., b
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'ções especlkas de ; aOrn n|;|lação, exercer: o pIam-'. ' ',' § B' Do6 a" '%0 Dlretória' Executiva catjètá r(gcL)l
|amenlÓ; a 'ç00cdonação;'gyaKoramerm; a 6xBcuçào; a ava- so para q Conselho 11bwQ1lvo b matériafot de natutê-
Ilação, e o controlo lntorno àáy Al|v|ihdBB da 1uridação. zr flnancdra ou conGb||,'deverd monllestaí-se sobre o fé

cimo, Cl Comdho -"CF.
§ A D|rE)l(?rla-Execut|va da FASI observadas 8b :21'

- Iim||Hçõ0s'ptev|s1aB m Lel'Munlclpal n.' U42, de 27 do Ju" ' § g' - A$,a|l|bu|ç6es e competêncks dos 111ukres
lho de 2004, nesN EMãIUfo e nó R%|m0n(o-|r)t9rno,-don|(o - ._dosAlQRa3»dQr.QWiP_l.r.e£Q_r|a-È.xecu(|va como Gljã iormü

do àmblto suas comRelências a Jurlsdição tem amplos cjb o/Oan|z8ç&o, funEjor|amen|o q gosfão serão Egs|at)e|Elc|-
poder08 admln|s|rQçã2 p'gE|G|ão., . das no ehmuió e R.gq|meii{o irmyno da Fundação.

' 'At. ' ¶
-:-b' '

§ 2q - Caberá dlrotámento uci Conselho Ddlborallvo, ' ;:"St- .
'e lndhMamonto da FASI, o conhole; e a fMMzação a? SUBSEÇÃO||
Interna b externa das allvldacks a'dmlnlshallvas da ' OAS COMF!ETÊflClAS

' Dlretorfa Executlva. . , '.','.'Art. 55 -AssSri1pimnç|a$ da Dlreloria-Executiva es-

§ 3' - Em caso8 omerganclak a DlMorla-Executlva Ião 88fÉlbmoc|da6 ná',Íd n.' 1.942, da 27 do julho do 2004.
poderâ docldlr 'ad referendum' ÜÓ Conselho DellbeMvo, Bm no EdaMo no.Rók§onto lnlerno.
qumõos de compolénda deS$é cóleglado, devendo, porém, -" 'E;

OeÍ aios dellbwações lomndas serum wbmet1das El ap(ecb- a Parágrafo Únjco-o Eslaluto d'o FNOlmonlo lnlemo
pão do Consdho Dellberallvo, num prazo de 10 dim contados do FASI poderão D6ínbdocor outras cQmpo|6nck]s b atrlbul-"
da expedição ckj ato, ou logo cesse a sItuação de emorgêncla. çDas para e)' D|re|or|a"Ê!6cu||va da FASL

"~W

· r( § 4' - O Diretor Prasldenle da FASI, cUjo Ulular não
" 'Pcxiorá o prm1Unlq do Cormlho DMlbeMlvo, será no- ' .:i:;4UBsEçÃo Ill

meado polo Chefe do èxbcuüvo MuMclpâl pmb preenchlmmto DA oRGANIzAçjò E ESTRUTURAADMINISTRATIVA
.do Cargo do Provhnonfo em Comlssão de Dkoção 0 Abb0b-
8orgmen|0 Superlor, 118 fçtma eMabdoclda na Lei n.' 1.042, ' :4iií
de 27 do ]ulho d8 2004,,' Art, 66 -A Dlret%a·ExBcUt|va da FASllem a segulnN es·

trutura bádca;

. § 6' - Os demak ||tularBG ljO6 cargos dos órgãos o ' 4à-sdorõs da D|rmor|a-Ex0cut|va da FASI, mão dltotamento a) Gablno{g!.do D|re|o[-P[Bsidml(3;
subordlmdas ao MMor-Proddenlo o lndlMamerM ao ChMe b) CDordqQèdcjrla AdmlnIstra1lva-Flnancdra:'
do Exocu1lvo Munlclpd, Bondo nomoacM para pr00nchjmEm|o c) Coord,®!,àoria Médica;
de Carp de Provlmenlo om Comksão - Direção 0 Abbqgsq- d) AsGoBEgr|a jurldlca;
ramento 1nlerm®iárlo, ctkd08 na I(jiit)8 do estabelecldo na , 'ã,'j:
Ld ri,' 1,942, do 2"7 do julho de 2004. ' - 'M-

' "' ' . ::'|9,?.subseção1v
6'- O Conselho DDl|bgrat|vo da FASI, poderá Indi- DO GABINÈÍF DO D1RETOR-KRESIDENTE

'car o nome dop tltukm dos órgno8 0 m!ores da Dlretork· .'F':
Executiva, Includm pará o exgrClclo do Cargo de DirMÓr Pro. ' Art. 67 - g,GBbjnele do Diretor PresldenN é o Ól-
ddonte, aprov 'rido Flo8o|uçõo dB-Rocomondaç&o, poIo gu- gáô dg Fundação jdó Atençõo à Saúdo de Mbuna - FASI,
onim .de malo |a.ab6o|ljle de sous mombro8, Mq ficando, dirdamcn1o vlnculAâo ao Consdho DdlborMNo desie ente,
potóm, o Chdp do éxe3cuüvo adMrllo èi recomendação, p0· e.lndlra1amentõ àSSècr0|ar|Ég MunlclpM do Saúde, campe-
Mdo nommr:os rekrldos setvldores de 81JEl ||vtg escolha; Undo-lhe o aB8cB$Òramen(o consuMria Iécnlca [jdm|-

_ ' - nlslMva e flnanCÒjm; El8s0ssoramenfo consullorla júfí-
§ 7' - A Dhetoda-Exocullva da FAS1 ddlberará e exgr· dica, p|an0jamenfC$'dlreção è 6Uperv|$ho da exocução das

corá 6Uã9 atr|ÜU|çõe8 do Éjegtão e admlnls1ração atmÜh do: al|v|dad08 0 6DrY!¢Ò8 ompreondIdos pela Fundaçáo; gerir

': - . 88 dlBpDnlb|l|dadêyflnancdras 0 patrlmonkls da Funda·
l- i Ato da Dlretork - quando c) ato tor emanado ção, fomeçer oi|!!!jbção e ccmullMa Iêcnlca om assun-

' da DlrõtMa em conjunlo; ' (db ôdm|n|8lrat|vo6, econômlcos, flmncelros, confábek,
orçamentárlos b :lr|butár|oB, not&damon(o em Bdm|n|s|ra:

Il. l Ato do Dlretor-Pmsldente - quando indlvl" ção hospltákr. "i dual d09te; '.:·

.
- , Art. BB - Ò408b|nele do Diretor Proslden1o tllular1·111· · Portaria - emanadas dos ||1ular88 cjq6 Or-

çjãos d 80|orgs da DhMorla-Executlva, pAra · zado polo Dlre|ot-7'Pres|d0n|e, dlre1amenta subordlnado ao
os cã6os e$pBclflços, de: Corwolho DeHbóratfYo, oBco|h|do nomeado peb Chafe dcEx0cúllvo Munlc|pà|, paim 0xBrclc|o do cargo da provlmentc

' ) r00u|amen|ação dos serviços da Fundação; em còtnluho - [?|TOÇãO 6 As$qssoiamen|o SupMcm tQ
È

" ' ) rammejamenw e movimentação de pos&Qa|; Art. 60 -» cDmpe|enda8 e alrlbuiçDes do Diretor
PrÒdckn1o 0Btão'egtabe|Bc|das na Lol n,' 1.942, do 27 dc

) qualquor malárla de na1ureza aconômlca" Julho de 2004, r|o'F8|H|ulo e no Raghnen|D ln1erna
' flnancolra:

' ' Q '
" ' ' . porágrMD.ún|co - O ÉslahjlD e o mgimmo Warm

1V· ' Otdom do Serviço emanada cjq8 !1lulares'de do FASI pod8rão:è61abo|ecor (jUlraç compelénclas aUlbul
qualquer Belor; ,

,
çõ08 para o DlMQÍ'ProMdente da FASI.
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enlação e msèòSoram6nfo Iécnico em asmjnfos admlnls- § y-a pod|d§geqlja|quorconse|hMID ou liMnr cios

. lratÍvoB, econOmlcÜ, llnançelros", contábeis, Qrçarnanlário8
Órgãos o Boiórii5 da iFllbS1, & Mn du E1iãs da sassho podorão'

e trlb|j|ár|o6, .nMadamenÍo am &dm|'n[g|r8ção hospllalar à ser T0dljz|dg8 Li (erm"Óük) qual será exp0dldo em duas vias,
' " Fundação- ' ' " ' . 60ndo u,ma delas loriikfldn ao Gç)||clklntQ B a ouira atqUiv[j-

da na 60çre|àr|a da ÈÕh'daçho:

§ 2? · a cooràenador"la Adm/Mstm tIvo."F/han cdraUtltu'—- —— —_ -ZE— -_
|árlzada pelo Çoorcknadbr Admlnlstrallvo Flnancolro, direta- § 3' ·. Às reunlÕÒÓ Bxl/aora|nái|0$ da FASI, quando se
mente slj6Õrd|nado ho Dnlor-Pres|dent0, oompeHndo-lho fizer naço$sáT|cj, |erqP:gmp|a dNulgação, salvo rs ròsMçDes,
as 8{rlbu|çõa8 'quo lho ula"m·defer|dú na Lei .n.' 1.942, de nocmsárid"a manutonpão cIa 6e0ljrElnçEl, t3 do bom anda-

. 27 de julho da 2004, no EMalulo 6 no Fleçjlmenlo lMarno da meMo dos lrabalhog!:: "

Fundação. Ê ' - :?::: ,
§ 4' - Q R(ggl¢0nlo Inlomo da FASI, nannalízatá a

§ 3' -A Coordanadorla Médica d o órgão da FASI, dire¶a- forma de p&rt|c|paçã,aipopular rias remlõê6 e assemblélas
mento vinoulado bc) Ggblnete do Direlor-PteMdmle e Indira- da FAS|.
lamcMB h SBcrelgr|a Munlcfpal do Satjdo, tendo como (lnall ;'8j,
chide fornecpr Men1ação e Ms066wãmonto técnico em ãB- - ,i'k'
wnfos médlcos, '6ucob e ckn!mcog,' noladamonle .na ggs- . ·"'C, CAPÍTULO VI
tão hogp|t&|ar h FljndBQ&o. - DAòRGANIzAgh E ESTRUTURA OPERAClfjNAL

'3! .' :,.

~ _ § 4' - A Coordomdorla Módica ó tltuMzada pelo A68c6-

Art. 71 _ A'ià::|rlj|ura operaclonal da FASI possul as

a Védico, dkelamonte wbordln%o ao Dlretot-Presldente, seµin1os d|r0|or|u!:'
·m.1pe||ndO'-|hg 8b atrlbulç&s que lhe m|am defer|dag na m

Lei n,' 1.942, do çíh JUlho do 2004, no Eslatulo o no Regi- Q) DlrMoria Ciihica Módica;
ínonto Intomo da Furidaçãa b) Dlrolorla. TóÒMca:

' c) Dlrdorla /%n|str&|iva.Fjnancdra:

,y § 5' -A Asse6sorla Jur/dlca é q órçjáo da FASI, direta-menle vlncukda ao Gablmlo do Dlrelor-Pr68|dontg lndlre-
" taménfe à ProcÚmdorWçeral do Munlclplo dó Ilabuna, lendo '1':,Z' SECÃO l

" oomo f|na|ldadg prestM H88e86oram0r1lo Iécnlco-]Mdlco da DA cmEToRIA CLÍNICA MÉDIÇA
Fumbçòd, repr680n|á-]a em ]ulzo ou lora dek em assunto
çjg natukz8 jurldjca,· bem como assumh a cjob Inlé- ' ;';j8"
ress08 da enlldade nas causas em qug esta flçjure como Art. 72 Rgphdon8 Clínica Médica laz pane da es-
autor, réu, assklmN ou lnteNenkMo; lrulura opmc|on* FASI, dlrelammte vlncukda li Dhelci- l

ria Exocutlvm :;çj"
§ 6' - A 'Asse5sor/a"jur(d/ca é 1Hul"arlzada polo Assessor

jur(d|oo,"d|r0tamant0. subcwdlnado ao Dlrdor-PresldeMe, ' Art. 73 -A:ljlre)forla Cllnlca Médica é lltularizada pelo [
de|orlndó:|hB IçjUMS atr|bU[çDog às 08|ab0|9clda8 no ar%0 Dkdor QIn1co"M@l¢o, oldto por seus pares, na forma osla- l
23 e $09U[n|e8 do DBcrdo n. 5.932, do 01 de )anólro de 2001 beloclda pelo cc¶Bjho Fodoral de Medklna e na lotma pre- l
- EMrulwg AdmjnMratwa do MUr|lcll)|o do Itabuna, em rela- ·vlsla no pre$gnte?k81a|Ulo e em bcu H00|men(o imrno do l
ção aos procuradoreS juddlcos da Procwadorla Geral do Corpo cllnlço, dlr'"làmmto gubord|nado ao Dimor-Proddm- j
Munlclplo de |l&Puna. te, nomoado pel,!?:, do Exócullvo Munlclpal, para exorc1·

cio do cargo pt , 1men(o em comksáo - Dfreção 0 Assas- l
soramento supgc/ç' compotlndojhe dentre oulm ã3 airi-

subsecão y bWçõos que lhBB,*è]am dMBrldag no6 Es1a(u!os t! no Rogl- '
" DAS REUNIDES mento inmno d82Fljndaçà(j, as 6eOljln(€ls:

:'2"'
·\, Art, 70 - A D|retor[El-Exocljl|va da FASI, 8ue18 dlrelorlas o l, Ó.Qpor a adml53ão da novos compomnlo' l
" depammentog,l para lratar do6 assuntos de sua compmên- dó! Corpo Cl(nlco, dg conformidade com o l

clã, rBUnlr-68"ái . Í d|!iposto no FloO|m0n1o |r\terrlo:
||. de8||gat chefes de c!(Mcas e 8èTViço9 Indi" l

l- Orà|narkmente - uma vez por semam; ,çad03 polos DoparlamMos;
ii- Eg|laord|nal|amenle, sempro que se fizer neces- Ill. e coordenar Iodas as allvldados mé- '

drio, à convocação do Diretor- Presldmè Èl da.FASI, em coIaboraç&o com 8 Co-
sd1|c|¶açno: ' ,'in|BBAo de Ética Médica;

j lV. 'hpremntar o Corpo Cllnlco junto ao Dire-
do Prefdlo Municlpd de llabum; ' 1or-Pmldonlo da FASI;

b do SBcretdr|o Munldpal cjb Saúct® V. cjoBwwolver o 0Bplrl|o de crllica cMffllca e
" c do Noddonte do Cons,Mho DMboíatNo; %Mlmular o estudo e a pmquisa:

d do qualqúer consMhdro·mombro ào Con- VI. . pormanBcDT na FASI ho período do maior
Bdho Ddlborallvo elou do Comdho Fiscal, ,alMdado profMlonM, lixando horário de seu

. é do qua|quer Djretor,U FASI: 'wpodionfe;VIl. :'tomar conhÍclmonto, para ã8 provld6nciã$ l
§ 1° Os demals 8Moras da FASI não fCrãO Z,nacò65ár|a8, de tÒdas as 8Q||c|tações do Co'- l

própria, reun r-co·d eqn conjunlo.Ccjm 8 ÒltMorla a ijue B9tc· · , po Cllnlco prevls|á6 no Roglmen1o Interno; l
Jam vlncu|adljs, ' ' VIli." :pre8lM coMm do 80ub àlo6 bo Corpo' Cllni- l

. " "· 'ço mb Assembléks Gordz da acordo com l
"' " ' ,i:i':n' tn1mnn; · l l l

. gµ, r d -
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" ·" ' '; :;, Uai coMilo dgboqlçao enho o Corpo C|Íi)|: · ' ·: §1' · A organiza'. óí Nmclonamm1o e3 ptomd1men·

, , ' , co e bs Umals êrea& da |nst|tlj|p&o, vkan- ' iob, gnB'Un|dad95 dÓ DoP:X'ámor11o da Dlro1orla Cllnlca. Mó:l ' "- ' ' ' ' ' do harmonlz&jU bit1 face dos poswMos - dica $étáo 'dlscipllnados :Q, ,q3'eL1 Regimento 05pBcl[ico, dis-
élicos; ':!E ' cUdo 0 aprovada pBb6 %µ.cD!11ponElnl88, respdladas as

l.
. 'XI, ampqnhar-86'pkr& quo q6 lrMgranw>dp d|8pÓB|çõGB conUdas na U 1.042/2004, neis1o Estaiu!o e

, ' ' Corpo Cllnlcá obmrvem os prlnclplos do , na kgldação èspocltíca b " MlnenleCódigo '.de Étlã-Médlca,"w d|$pU6|çDas10_ 92'wmcmTrkidoM!çím|88ãç) do Éílca Médica (CEM),

, . ' ga18 Bm v|gog'·p ordem InfWnn da, lmtRul-
a GomIÜM de conlrol0:q64'jnlBcçào Hospmmr (GCIH) d o

' çâ0 d as rego|úçõeB ba|xadag palos ór(jnos' Conlro de Estudos (CE)N&'s0Tào dkelamedo vlnculµdos
b a|jtÒr|dBdeS'íomponeni86 em matérln ào acíDkelpr Clinico Méd|cQ'bgérãp seu funcIonamanlo rggula4

pròcedlmanto éttoQ ou recamencjaçõ06 (óc-"' mentado Mravé8 cjb 8ou¢%spacl|vç)s r00|monl05 Intõrno6.

' nicas para o êkorc|c|o,da Madlclna: " '§3' - O Chote doSêPartamer||o Médico, de Serviços
, XII. encaminhar à Cotnhsão çje 'Élica Médica e3 Unldades, dadg 'kácjB pèlo Dlrolot Cllnlco Médico.

" cormjila ou Q"enúnc1a relatlvas a qualsquor ' am comonàncla com d d glor ProMdonto da FASI, ,
8ssun!os de nalureza ética, vIsando o boÍn.
emrclclo da Medicina na lnstHulçêo; ' fÍ?:

XIII, aprosontar m0n8a]mente, relatórlo das Ali- .j6E¢ÃO 11
vidÚj0$ Méd|cà8, ao Diretor- Pre8|dente da . "pa DlF|#CR|A técnica·

" FASI, para anüsé e i)arecel; :
XIV. 8pteBBr||Elr anÚalmmte, rela,lórlo das Atlvi- ArL75-A DlT01(j(,aiT'écnica faz parla da eMMUtã ope-

L · dad85 Médlças ao D|r8|0r-Pr06|dentg'da raclond da FASI, d|le|Bm%(g,v|ncu[adB Èl Dlrelorin Executiva,
^ FASI: : ' . Áy:"'

( " XV. convocar om1émpo hábil e por edllal afixa- Art, 76 - A Dlrat 5.Íêcnica élltularlzada pelo Dire-
' do em local Yls(vel a todos Òb médicos da . tor Técnico, escdhldo pê. i'Dlr0(ol-PloBld0nte, diretamente

|rl6(|tu|ção, (i§'"Elõ8emblé[aB goráls ordlntf- 6uboTd|nado ao D|rE)tQ'·gle'ó1d0r||a, nomoado polo Chefe do
r|a8 e extraorà,|nár|as pr6vkfaG ncj Reglmon- EXOCU1Ivo Munlclpal par¢'hrctcio tj8 cargo do prov!rTlen[oZ,
(o inferno; '. ., ' ' em conilwãò -'"Direção, ,:,ksBessori3mEjn|o Supedor, Com-

XVI. presldlr El8 !à8mb|é|as gerak do Corpo petlndo-lho &ntre oulra8lq! El1rlbu|ç6e6 que |hg8 sojam de-
, .CUnico; ,:,. |er|d88 no6 Esmli1o9 e ?q4"!ègimon|o |n|grr1ç) da Fundação,

XVII. dEIT odmfaçáo" cIentlflca, fazendo com quo bs 8Bglj|n|eg: ' %yà "'
6êjãm cumprlàa8 86 normag de bom alen- i$é"'"
dimonto, dçMro do8 pr|nc(plo8 da élica mé- L c]ent|f|cÂ :xDlre|or|a Executiva as kregularl-
dica; '. " ' clades q rokclonem com éj boa orckm,

XVIII. zelar polo CümprlmoMo do Roglmento In- a890|o dí¢gsC[p||na hospMWes;

terno; i", j], exacljtah'E[Àzer exoculat a orkmlação dada
,XlX, zelar pelos liV'ros de atas e do a.rqulvo do ' poIo D|tqfgr!Pres|dento e Di[etor'Admjn|Gtra-

' Corpo clm|oD; 1(vo F[nanç,è|ro em ma1éíla açimln1shativa:
jQí 'tmnsmltk o @1J cargo a um dôs cjb Ill. [epres0 'tjji' a fasi em suas MaçCjas com

DepanamentÓ, em ceibo de férlm, ||c0nçag ' .as autoÇ çàdes mnltátias (3 outrãs, quando
é lmpedlmenM wenfuaN; -ex|g|rBmkS:kg|8|açãQ em v19q';

.' ' XXL .exercer ou|m8'competênc|as comlahw, lV. a$8egljrbTrzbond|ções d|Onas de Habãlho e
' ' Sempra de acordo com âB Áò8OÍUçõê8 do 08 mB|oKahdlsponsáv016 a prállca médica,

'Conselho Feaerd de Medlclna. vlsar|do%ine|hor dosempenho do Cotpo
{bw 'i ':' ·' ' Cl(n)cc' gµma|B prof|88lÓr|B!g do saúde om

,,, ' Ari, Z4 1 A Dlretorla .Cl(nlca Médica, atravé8 da 6E3lj · bonoflc1. população wuárla cíb FASI:- Depart8mento hfédlco, Berá: resporMvel pehx 6egu[nleg Y assegur'.' "jpleno b &úlônomo funclcmammto ,,

86rv|ço8: l ,' ' " . da com Sqãci do' Ética Médica: -
L Serviço de (jl(nlca Médica; VI. manWr üifò||o Maclonammlo com a Dire-
:. "r|ççj de CUnica Clrúrglca; . , torta c|(r!|ü Médlca €1 membros do Corpo

orvlço de C|(nlcÁ Neurológlca; Cllnlco da' FASI;
lV. ?MÇq6 de Eí'nergêncla; " VIl. &praserif'àr.Ro Dlte1or Prosldente da FAS1,
.Y orvlço de Traumalo|çjg|a Qrtopedla; FkMatórlÔ"Anual das Afivldudes píevlstas em
VI, barv[ço do EÍ1ojmagem; . bub estrYtura:
VIl. erviço do Anatomla Patcí|ó0lca; VIII. coopm&om lodos osünombras da Dlrelo-

' VIII. erviço do Clt'opaldogla; ' ria Ex00qilvg e das domnls dlrólorkw opem-
IX. uvlço de Endou:opla; c|ona18áá?FAS|;
X erviço da Arquivo Médko - SAME; lX. 8o|lc|t&r,?men8a|men|e, das unidades vlncu-
XL Serviço SocIal; ' ladas à ·àTea, rdatòrio da a1lvldade, rcme-
XII. Serviço do Nutrição e Dletéllca; tondo-ompós análise e pãrecer. ejq Dlrolor
XIII. Uboratórb 'de Anál|se3 CJfnlcas; Pre8|ddi6 da FASI:
J¢N. Agànc1a TmnduSlonal; ' X apolo lécnlco ao pleno desenvo$vjmgnlo e
XV. Farmác)a; ' exacuçKÒ'.cNs Mlvldadas do Corpo Cl(nlco

' xyi. Unidáde de Tralamenfo Intemlvo; , . ' . ' da'{r|6f!(ul¶ão· " .1z,/'
XVII," Coin|88ão do Ética Méd|ca; ' · ' :j,€ ·.

' ' 'XVIII, Cori)|BBRo 'da prontuárlcís; '·." Art, 77 - A DlrdS?,C|p Técnica, mravés deseu Dgpar-
' XIX, . ç6111fo lMegradó 'de Clrurgla CardloVamu· lamento de Enkrmaoemmrá respcmsávd pelos 8eç)uln|Els

lar e H0mod|nàmlca; ' ' · 6Brvlgo8: ' :% '-
) · .-. - q - . .·F F ' ' 'í;:h"'

' ' - ' ç'à;,"
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. b :.

:':



k

u '
.".'""' '·" . '$!::í/ . ' .. 'Ng|!jaF

l ,1 , . , , - . . . ,

.' 'N, serviço de.Enfermagom Cl(njç& Méd|ca; .E";, ," . . ,. , .
Y - Serviço ç|g Enfermagem 'Cllnlm Neurológ|:d" XII. soIlclfara ce.:bíµçao dó conlrahjs, Convênios 0

F ' N

ca; ' , ' acordos quê:BWdvam dlM8 "ou ,|nd|mamonte
VI. Sewiçcj do EnMmagem em Terapia Intensl- a DlrãlMa Adiiiln|slraliva Flnancdra, do acordo

tvã: " com 6Liâs afr1b(Mções;
' VIl. Serviço de Enfbrmçgem eh Únldadg Inter- XIII. sugerlr a||0r.eiçõoB Teferen(g u quadro de pês-

,' m0dlárl!; — --- - ' " - ' --- ' ' — -.— -- líomR.ymçhrm!o8.,àa faè31; '
' VIII. ' Sótvlço de Enfgrm&0èm em TmumMolo.gN XM' exercer outrà8'atr|6u|çÒ0C]na(Ón|05 ao cargo e

e OÍtopadk; ' ' · . ãB ddlrl|dag',né8fo E8|á|u|o; ' ,
"iX:' S0nÍÇo do Enfetmàgem 6íti Emo(gênc|a; .· ' XV. cumçi'rlr ElS défÓtm|n|açõ0s do Dlrelot ProSlden-

'X Servlçci cíb Educação Conllnuada; " ' lê em rdaçKo!aog servldom [a!!do6 nag uni-

, XI. Resldêhda de ,Enformagem, , . dades médlc,ao:' ' ' XVL Bxmcèr outrü Üompe|õr|c|a8 càrrdatas e Uns,
§jH - Fica criada a Comlssáo de Éllcã do.Enforma- Art. 80 ·A D|htor|8 AdmlnMrMlva Flmncoha, aira-

gem (Gee) Que swd"d1refamenle vInculada ao DlrelçST Técnl- vês çJb 60u D0PgrtamBn|o Admlnlsha1lvo Flnan-
co b torá boli fljnklonamento feglj|amenfado alravês de seu ceira, saM rêsporMvM pelos 9?0U|rlm Bdoros:

rospecllvo r0g|monfo Inlwno. . L Recimos Fhjmanog:
§2' · O ciwfe do Deparlamonlo de Enfennagom, de ·J1. Contab|||dRd&;

Sorvlços e Unidades, sorão dhlgnados polO Diretor Técnl- III, FWurarnmtci;

co om Gon5Qr1&nda com o Dlrulor Preddento da Fasl lV. Te6ourarm; "- "

V Suprlmenlm '(Comptas, Almoxarllado f) PatrlmôMo):

'~ " . VL 'Cenlro do ln!ormál|ca;
" SECÃO Ill - VII. Serv|çog GMhlg (F%ion|zaç6o o Llmpeze, Lb-

DA blÈEroR|AADM1NisTRATNA·F|NANcE|RA · vandorIa,'VigH&nda, Recopção e TmrtspoN):

VIII. Manulençãó Gwal;
— Art. 78 - A DIrelorla AdmlnlstralNa Flnancdm faz parN Ik Oulrü un[dàHBB a Bcwm cansfltufdú fj delln1·" da oslruWra opomclond da"FAS1 dkMamenle vInculada à ' das pela FASL

. Dlrelorla Emculiva .. '"'.'::
Parágrafo ún|cô"j::o8 responsáveis pelas unldados

, Art. 79 - A Dlretorla AdmlrMlratlva Flnancolra ó lltu- udHnMra1lvas e 0ontábB|B,,do quo trala esla B|jb8ação, sorãolarlzada pelo D|rotorAdm|n|sifa(|vo Flnancdro, escolhldo pplo dmmdos poIo Dlr8tQi*Ãdmlnl8fra|lvo-F|nanceko om con-
Dlrdor-Presldm1e, dketamen(a subordlnndo ao Direlor·Pre" Bonâncla com o D|ra|Dr2Pm|dBnla, cimre os. profkdonals
6|donte, nomoado pejo Chofç do Execullvo Munlclpal, para con|ratgdo8 pela FASI ,õÜmo1ocada à sua d|BpQ8|ç&o, em
exgrc[c|o do cargo de provlme'nlo om c01tú9bâq - Dlreçko e faco do confralo cdebràmn(re a fasi e Pes8oà jutídlca.
ASsoSso{amento Suporbr, cwnpMlndo·lho dentre oufrag bs i,'",-,
atr|bu|çõ6$ Quo ,1hU 6c]Bm.dDf6i|das 'noa Eslawtos b rio ;!!Í'È
ReO|mento lnlerno da Fundação, 88 mgulntes: · ,CAPÍTULO y

·. DO QUADRO DE PESSOALl. "" cootdonar, supõrvlslonal e dlrlglr as unidades !{: .
que |T11Eujrgm área; Art. 81 - Para a qxecuçKo do seus Ilns espgc|ficos e

Il. So||Fltar, mE)nga|mBn|e, dm Ul1|dadeg vinculadas cumptlmonlo do bum atrlblj|çõoB, El FuridaçRo do Alonção n
à Moa, rdatÓrlO do allvldade, t0mmÈ!hdo·õ após Saúdo cíe3 llabuna - FAS1, lotá um Quadro de Pesscml corn

. ant\Íke e paíacer ao D1ròlor-Proddente, da FASI; sarvldom pljb||008 QoÕpÈmm çjg;Ill. aplicar penmldade5 d|gclp||nare6 .contra os su- . t t.
bor Ínacjo8 das unlcNdos quo Integram a Dlre· l - carps de provlmento em coml8sãa;

'
torit Admlnklrüva ,e Flnancelra;

ll - serv|dor08 munldpak, co|ocadog à dkposlção

— lV. dlrlglr, coordonar, 6ljpervig|onar e controlar as da FASI; ':".' "'~G-'
. allvldad08 adm|n|s|raflva8 e financdras do FASI; Ill - empreg08 p,úbUcos (Regime CLT);

" v. elaÇomr 0& procedlmen|og con|ábd8 na forma . JV- contralaçK6'IempoiMa rlog |erm(j8 om quo dk-
axp,msa pola 1eglda¢ão mpedf1ca e vlgonto, - põb b Lei Muh|c|pa|1.946, de 19 de agosto cjb 2004.
obqeTvar|do-80, Mcluslve, og T06pecl|vos pra" V - terc0lr|zaçãD do 60tvíços.

ZOS:
l

VI. prestar contas da FASI ao D|rdQr-PrB8|dgnte, Art. 82 - O8 cmqds do provimento om corn|sg50 da
rd reMè8 ao 8xDrc(c|o anterlorj Funchíçáo dèAtenção 8'SãÚdo de'llabuna, sor&o do livro nomo-

VIl. m Imenlar ag opBraç688 bancárlm 80mpre Bção e exon0ráção"do Chme do Execullvo Munlclpd na 1orma
cd a a88|natljm oonjunla do Diretor Superln- om que dl9p6o o arllgo 37, II, da Cons(ltulç8o Foderd l m, 0
1en,dente, salvo por outra fotma d|spo8la nesta providos do conformldade com o,d|8posto nosla Ld. l:/
bs aluio; '

VIII, as Jnar endossar, em conjunto b Bo||dar|aman- Art. 83 - A contramção do possml para o Quadro de
to nm o Dlrolor PreMdenlo, choqum, ordcM pessoal da FASI para eXorclçb de emprego pljb|lçQ (rBQ|me

' bg icárks 0 outros docljmon|08 do pagamento, cdótMa), cjb caráter pBrmaner|!6, será na forma estabdecl-

sei vo outra forma dlspostn ruwle oslatuto; da pola Cons1llulçào Fedoral/88 :- Brtlg09 37, l e 11 - a na Ld
lX: pr ticar 8106 roiaUvQs a p0$soal, em con|unlo Orgânica do MuMclplo de llabuna, após aproyaçõo om con-

coIn" o Dlrelor Píbsldmle, nos "yrmos da |0Êjiii' ow80 púÚco çN provag o 1Mlos, roallundo na forma do qug
laç'ão om vIçjor; ' " dlspDom a LM Orgânlca do Munlclplo dÓ j1ãbuno - LOM1 a

X"· pr mover b conlrolar a apllcaçAo de recmos logl6|ngão federal eb esfaduM porllnorM,'
de Miados às allvldadás da FASI, de àcordo com

q

b
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tBsfB cjej 6aloçao públl,ca. pará,:prepnchlmen!o dm vãQâ6. 'Art. 93 - a 6xòcuça¢tprçBmBnlãrja,e a p{estaçÊio 'anu-
" · " " ': ' ?. ' ' ai h ,o'b8dgc6rãq. .:ynarmas 1oµls de administra-

" § 1° - O Edital de CoMòcação Para a tealização do ¢ão financeira adoladas pelO' 'unlclpio, de co.nlormldade corn
testo de Soleção Pública cjb quo trata o caput deslo artlçjo, q dkposlo ha Lol n' 4.32Ó/ÇÍ, .è ocorrorá' de 'conlormldadc
deverá 8er aprovado pdo Cqrmlho DellberMlvo da FA31, com q estabelecldo nE38t4LÊ|l.:
por malchla abàohM do 80'lj8 membro8, modlanlo a edlçêo ' . - ,'-;ijy
de Resolução Norma'||va,_hoinologadà pelo Ghafa_da.Exa· Art. 94 - o planojQQrd de Contas dlscrlminará as
cutlvo mediante decrelÕ, nos 4ormos do dlspodo nesta Lei. 0 as 0:a0"nãls"documenlos, de formg a

" ' . po8db|)|lar a avaliação e aa"mjnl6lrgção dá èasi.
" § 2' -A FASI promóvará ourso cIa atuallzação, gralul- ·' ·"- ":.:':i"'

to e oplatlvo para os ocupanfy, do ,quadro de p06Fcja| da · Art. 95 · Os PrO0iê?ii25 projetos Hpr(jvados pelo
extinta COOPERATIVA, que dkpÚlaráo vâ{}à6 no concurtjo Corwdho DÓlibwaUvo cuja".'execuçÁo ultrapasse um exerc1·
pUbllc'o ou 8e)óção pUblica, ütensiva Ei comunidade até as cIei llnancelro, doveráo comar da Lei Qrçamentárla Mwiic:·
po86lbl||d8dBs flnance|ra8-adn1ln|St!a||va6 da Fundação. pal: LOM; do Plano P|ljr|anllnl de 1n,vosllmohtos - PPA; da Le3|

Art. 85 - O re[}lme de |iaba|ho dos sorvhjores muni. Munlclpal dg DlMrlzes OrèAmehtárias - LOO 0 do Orçamen-

clpals da FASI 88rá o regulaçió pda CoMolldação das Lek to da Fundação do 0xercícj(Ó:l|nancB[ro 8UbB8qügnl0.
do Trabalho - CLT, com opçKó pdo Èundo dg Garantla do :"?(':
1bmpo.de Serviço - FGTS, vlncúlada ao reglmo ç]Brd da pro- 'SEÇÃO ll
vldOnda Boc]a| dÓ INSS, .. . DA PROPOSZ:?RÇAMENTÁR|A

~ Art. 65 - À.sdlcHaçãcido Dlretor-Preslcknte da Fun-
" Art. 96 -Até o dia 39 (frlnta) de agosto de cada ario, a

/"¶çãQ da Alenção a Saúde de Itabuna -' FASI, podorá 8or Diretoria Execuúva da FASl:fíjlaborará a proposta orçamtmlá-
bcado.à dkposlçho da Fundação, 8Ègrvldor.mljn|c|pa|, dcli. ria da Fundação para o exçfCfdo flnanceko Bub58qü0nto apro-

Ydntg de cargo qo provimento õ"Mlvo, ou ck provlmonlo dó vando-a por malorla de 80.íjs m9mbro6 rometmdo-a ElO
com|sg&o do Qimjro ck Pe8soa| da "Admlnktmção Munlcl. Cong0|ho Deiiberaflvo, via GOlnete do DlrMor-PreddoMe, para
pal Cenlrallzack.' f|n8 de dkcutlda e api?yàda, oU não, por esto Colegiado, ~

na rounlão anual da Fun.ü|'No para oste fim, na forma do
edabdecldo na LM n ' 1.942: dg 27 de ]uHÍo de 2004.Art. 87,- Os 6ervldçjro8 munkÍpMs Iokdos na FASI a

".+' µ t,
qualquer lltub, mão d|r0t&m0ntg wbordlnados ao Diretor-
PmlUnto dedá entidade, e |nd|retamon|Ó ao Chefe do Exo. § 1' - A propostE4jüçamentár|a da Fundação será
cuflvo Munlclpal. · ' ' apre8on|ada ao Con$dhb..thllbBrat|vo, 8obre a forma de

An(epro]eto de F|BBoluçãògNorma||va, cjb ütorla da Dlretorla

Art. BB -'Fara a róalização do Bêlj8 fjn8'68pocl||co6, ExocuHva 0 uma voz 8pr(ig:ada, 8erá, om 03 (trô6) dias erica-
fica a Fundação de Atenção a SUck do Itabuna - FASI, devida. mlnhacja ao,Chek do %égyt|vo Munlcipd, vIa Secrelarla
monto autorizada a tercelrlzar 6erv|ço6 para a contratação de Munlclpal do Governo, pàm"BBr homologada por decroto.
pessoal nas áreas de .manutenção' predial, refdfório, lavan- - j;';,".
dória, 6ogurança, llmpoza b Jardinagem, na lorma do quo pm- § 2'! -A tran|taçRRcja p'oposta.orçamentárla da Fun- '
creve [j |eQ|B|açãÒ esÓec|l|c8 BllnõrltB Ei matèrla, celebrar coh. dação Gerá r0Qlj|amgnlad§ Ab Regimento lnÍorno dosto ente.
tratos e convéni& de coopua¢ãÒ técnica e Ilnancelra, 00116- $È"" ' ,

tltulr congórc[oB com pessoa fklca e ]ur(dicA da dlrMo priva. " § 3!. - A proposta 'orçaMenlária da Fundação, devida- Í
do, oonhalr emprégt|mo e cohtratar flnanckimento com osta. mante homo|oOada pe|oxjh0lg do Execullvo, na forma esia- i
bdeclmentos Cjê; crédllo naclonak e oslrançjolros, fornocer bedeclda nosta LM, |nteogi a·proposla orçamentàrla do Mu- '

nldplo'quando da remem'.dgs.la à Câmara do Võreadcms.~ ^Qrv|pD8 b 8Btabp|0cer preço para 09 171bsttiob, e ainda fixar {2'?,l:" ,'

··¢{ ', pol(tlcas para a admlnlslraç&o do sou pemonl. ,'" . j q l'
,... .. ., ., .

Art. 89 r O8 carÊjoG de provlmenlo em comissão da ·.-Seçãd Ill
' da pREsirj'\çÃo de contas " i

EAS1 'sarão provláos na forma do eslabeleclmMo aulorlzado no
F lartlgo'15 e 60gu|rg da Ld n,' 1.942, de 27 de julho de 2004p , Art, 97 - A ProÓfà'pào de conm da Fundação de

'
Art. 90 |A FASI poderá conceder na forma da logis. Atmção Ei saúde de Habíjna - FASI, terá form contábil, sen-

lação èspeclflc mpeoldmmlo, na Lai MuMClpal n' 1,818, do daborada pelo Dlretor2Preg|dente e'pda Dlrdorla Adml-
do 22 de jand o do 2Ò01 o bucis po8lar|or08 R|l0raçõe6, nMm(lva Flmncelrn da FA'SI, e será apmaMada na reunlão

} 8BtáO|os romun rado8 ou não, 'aos e$tljdan|BB da ároa mi. ordlnârla mual drFundaçáo cjb 28 de feverdro de cBCjã ano
l dica, em nível Édlo ou 81jpBr|or, emproendondo cBforçog 8UbBeqüenle bo 0xmc/ojd flnancelro wncldo ao Conselho l

Dellbõraflvo, vIa gablmlÒ do Dkelor-Preskknle, para ser dis- ,
para desllnar Lhldados d|r|O|das ao Hosplfal - Escola; para

, o qua flea a Fu Wação desde já devldamonN aulorlzada,
cuflda ou aprovada ou Mo.

, § Iq - Manlleslar-s'o·á sobre wPrestaçõo de Contas
'

da FASI, medlanto o oforechnanlo do PARECER, o Conso- lCAPÍTULO VI lheiro-relMor da matéria, designado na fÔrma e$tabg|ecid2 ,'
DA ROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DA A06to èBtãluta " l

l?REsirAçÃo de contas dà'funqação

. .· ,- § 2,' -A ProMãçãÔ de Contns da Fúndação será apro·SEÇÂOI ' vada através da edição" p' Resolução Normallva do Conse-
DAS PISPOS|ÇÕES GERAÍS , · lho, Ddlberaflvo, b 8ó ; 'rd rejeilada peia maiorki "de dois

torços (2/3') do m0mbroq ào Colegiado.
Ari, 91 ,r O exorc/cio flnwµe1ro colnCldlrá com o ano cIvil, .' m' '

§ 3'-a pr08taç.ag c$e,Contag da Fundação Inlegrará a
, ..

r u;

; .
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. FASI |elÁ carále,r nounatlv.o e porjal devorá bct homcmpa-
RICARDO SÉRG"I0 BALDÜÍN) DA SILVA rosas |l) l

dravé9 de decrolo P0!o Chefe do ÈKBCUt|VO MunlclpM. " ' ' . Coórd"0r'ad!{??S/§d!'° '
F

ã ' . F È

'tjê

- " " - 4ÈÍ' '

CAPÍTULO VIl _""""" DECRETO Néa7,308
DAS DÍSPOSIÇÕE8 FINAIS . . :Z:""'

'. O PREEE(TO MUN,1CIPAU'QE'ITABUNA, no LIBO de 6Ljã8
Art, 98 ·, Os ràcàriüj6 da FÁsrTirãó dopoMMos rm - --Ffrlbv|#e~Aond«~lstA.Q-dl#Bto nos arts, 8' 0 9', da

rico ollClal, 6alvo oohvmção om conlrádo, gxpreg&a em Lei Munlclpd n..' 1,742, de 30 qgunho cie i99t
"Mato ou convênio, ' ' .' · . " ' ' :?Z"'

. " . , DECRETA: N

,Art, 99 - Ab cje3cjbõ06 do Comdho Dd|bgrmlvo que '"- '" 'h' '

am serão executadm. !30 holjvor recimos fl- Art. 1'- Os membrc]g cjo"\CONSELHO MUNICIPAL DE
ncojKj6 dkpon(vds. . ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIALDO FUNDO DE

MANUTENçÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-

Art. 100 - Os pui'zo8 eglabd0c|doS mb8ib Ê61àtUto MENTAL E DE VALOR|ZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF,
monk correrKo em dias úlds, salvo as bxcbçõb8 provk- llcam nomoadoB conformo b (n0bi&çáo dos Órg&o8 e Enllda-
s na norma oBWulárla, ' dos abaixo r0|&clorlado8: !,gC

pBrágmo único · Em quúqmr queMknammlo so- ' ' l- ÓRGÃOS PÚBL|COS'-;Ê

e prãzo& tia dúvlda, ap]|clar-6e-ão, no quo coubere Md for 'S
\~ .A'f|lt8nle,"a lei CMI Unente a malérla. 1 -SECRETARIAMUN|CIP&DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TITULAR: Elson Cedro m
rt, 101 - Em nenhuma h|pólego 6Bràcl Mtetados os SUPLENTE: wBndo| Danâs|o Lelle

'azos 1d8t&b8|ec|dog na Là n.' 1.Ò42, de 27 de ]ulho cj6 . ','-:'. .

304, mlvo moilvo do fwça maior, dwlümom comprova- 2 - SECRETARIA MUN|CIEAL DE PLANEjAMENTO ,
Cl, 8 r0qUBr|mgrlto de' qualque' Cf)nsb|he|ro. , ' E FINANÇAS BK'.-

TITULAFR E||iova|do Saiit!Ana

Ar!. 102 -A DlreioM-ExocuHva 0 à8 domais d|rò|o[la8 SUPLÉNTE: Marklva F¶i[e|ra Brlio Amaral
a FASI darão, obnOMor|amônt0, atendlmonto ao públloo na -;i

' eda da Fljnd8eo, na forma e hoiâr|og provls|o8 f1q8 TeOuhl. 3 -SECRETARIA MUNKÍ|EAL DE GOVERNO
mntos dos respeotlvm drgãog 0 da Fundapáo. TITULAR: SIlvana Morç ra'"do Almdda Sousa

SUPLENTE: Paulo C68Á(:,Eon|o6 Mwqg
Art, 103 -A Fundação dê Atenção á Saúde de Mabu- íu""

' ia-FASl,' para a realkação cj0,60ub fins 0Bpoclf|cos om 4 - DIRETORIA REGIONAFDE EDUCAÇÃO - DIREC 7 ' -
:wnprlmenlo 'dê scub objetivos, poderá va|0r-80 do Gerv|ço TITULAR: Joú Fernar|d08 da'Concdção
le volunfarlado, conforme deflnldÓ em |%|s|ação própria, SUPLENTE: Noélla VatN|ar|8 Vasconcelos
3x0rc|do h IMo graMio, gcmndo os Yo|unlár|o5 das prorto- ' 4"iZ:" . '
;atlvas de Ie1:· · 6- UNIVERSIDADE ES ,i§DUAL DE SANTA CRUZ - UESC

TITULAR: Tanllton Santàna da Hora
Art, 104 - F|cr o Cheto do èx8cljüvq MÚnldpal, cã80 SUPLENTE: Cornélia (3ulmarãm dos Santos

9ê torne nQc0B8árlo,ídovldamanlo autMzado a abrir medi- ,R'·
anle a 0d|ç&p dg dojMo na Tmoumrla MunlcfpW, 'Crédlto 6 " PROFESSORES E DIÍ3ETORES DAS ESCOLAS

=""k1 paca fazor ace de exeoução CÍ0GlB PÚBLICAS MljNlC|pAlSí'BO ENSINO FUNDAMENTAL
o llml(o máXimo do EIS ZB.500,00, valÓndo-se dos TITULAR: Anfônlo NveÈGonçdves

~ WCU\uO6 previstos n Incisos l, ll e |l|; § 1', do art. 43, da Lei SUPLENTE: Emlron San|oB da SIlva
Fockral n'.4,320, de 17 de março do 1',964 e suas U||erloreB " ': ,"
d|eraçõ08, respMa as as lhnltaçõé8 e 0x|Der)clas eafabe- 7 - PAlS DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Iacldas na LelCompl men(am'101, dê 04 do maio dg 2000· , FUNDAMENTAL
Lei de RespomabHI fade Flscel. TITULAR: Bellzarda Raimunda dos Santos

, SÚLENTE: Edlkuza dà'Às61B Tavaresb' I

Art. 106 · Eth cmsonânc1a com o pdnclplo |%a| de
"sucessão dã6 empr 688" (p0$6oag jurldlcaQ e no d|BpoB|o .B- SERVIDORES DAS ESCOLAS
no Ci5dlp CMI Brasil Iro, rio qu6 concom a malMa,a Funda- PÚBLICAS.DO ENSINOFUNDAMENTAL
çõq de Atenção a S Udo do Mbuna-ÊASI, sucederá a Autar- ' TITULAR: Marla Eunlc0A|vBD da SM
quk 1mt\tufo de Al nçbo a Saúde ltabuna·lASl, am 60u SUPLENTE CrouzA BêMclo Codho
allvo o pa88|vo, dire fo8, obr[gaçõBB b responsMMdadas, 4"'

9 - ENTIDADE DOS TRABALHADORES
DIRETORIA XECUTIVADA FÚNDAÇÃODEATENÇÃO EM EDUCAçÃO FILIADA À CNTE - APLB1SINDICATO

À SAÚDE DE'ITAB NA-FAS$,om18 doleverejto de2005. TITULAR: Mlmlva MMlnho do Souzb "
' suplente: Anm Cé||a"Souza Qllvoha

· L

JOSÉ RLEANS DO NABCIMENTO 10-CONSELHO MUNICÍPAL DEEDUCAÇÃO
DÍntor-Presldanh da FASI TITULAR: Eugénb Domlngos da SIlva

· SUPLENTE: Ioná Marla "dog Sanlog "

. JOSÉ REGINALDO SOUZA S)LVA '' Cóorckna lor'Admlnktrallvo F|nan'Cglro ]1 - FUNDAÇÃO MAR[MBETA
.l hE INTFGRAkXn nA

'.b '
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I JORNAL · , , , :',,:,:,:,,. 7: bp't::':' i¢'DO MUNICÍPIO DE ITABUNAa1ut/w>"'

ANO 2àM.'.|!A,B,U,M.(,B,A)G',À.3,1.D,E.j,U,W,O.D,E.20,µ±°.2±9,7 "'"·. \ .
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LEI N' 1.1)42, 'de 27Í dejulho de 2004" ."

· -"t :. .. . ,.. .' ' ¶- -q

. .

EMENTk lhljtd no Munklpb do |tEjbd|\a, deste Eslado"da.
lei n' 1.941, 27 d0 jurh9 do 2004 Bahia, b Fundaçb do Atenção à Saúdo de |tabun&b ÈASi:e

. dá oUtTag .pmvldBcNas. '" .

EMENTA' Dockm de Uti|à3d(3 Pública, Entidade que -, O PREFEITO MUHICIP4 DE'ITABUNA, faço gaberque a .

Mica, e dá outras providências, Câmara de Yemdcm aprova e eu 8anciono b seguinte Lei:

,

O PREFEITO MUNICIPAL DE |rABUNA faço quo a CAPÍTULO l "
Câmara de Veneacjorés aprova e cu sarFh)o a seguinte Ld: , DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

=. .
Art 1" - Fica reconheddà cí3 '.Ulkkdo 'Púbüca pm os" " "SEÇÃO I

fins previstos em Ld, a Sod®tAe Migbsa ILÊ AXE OIÁ DA GONS71TUjÇÃO """':' ,
. . ..,. ... . .,MELESSI, sem fins kcmüm, de asUtènda sodd 8 de ai- . · , l " '.. .

enta00.6splntualisla, cMábebddc no Munlcfpb da ltabum ArL 1" - Ei"a ums6lulda no Munidpjo ltdxma]m"'." .-
" ' sode e lúo na Al F.ímardo Gomos, sIn, hé8Íi3~'±.':' "" -

Parágmfo'üHC:oi ',l=§(j t° à-'®e desta Murlclplo, a Fundaçã&Q¢, :
OIÁ MELESS1, declarada cIe uUkàide púbW. nos temüiUo i Á:dk tabu+u$t :omo ó[gaQ.W¥lgl%

que dkpõe o caput doste Migo, encontme devidamente publica munlàpal, mdparada àS 'pessoaS, üfld,C ' e' Ni " "
' ""idenlificadg na documenlação qlj9 constitui o Anexo l, que " público, sem fim u:nlivos, ccmstltulda por esla Lei, lendo

inlegra esta Lá. po' &aklade a N$õbçao g(ahjj(a de seMçA.púb|ic05, na
Art. 2·- EstoLd,ntm,m ,,,q,,,,,d,,,,,,W:,: '==:===:i::

ção. " ' '"b's'üàd4 n't@jrilj,' lem@'à'àáS'íS:á' s"previs!as em lei,

,. . para,oS à as dacla aiàZà,"&m']udsdbção em todo o leni-
Art. 3" - Ecam ,revògadas àt: disposições em ccmtráho. tório do Mljnlcipjo dn Itabuna, ' :

F '

GABINETE DO PREFEITO MUHICIPAL DE ITABUNA, om § 1" - Q Fundc¶;ãct."áe A¢enção à Saúdo de Itabuna -
l 27 de juho de 2004. FASL para e db do t»mpÍimento do dkjpQm"nct,arL.77, g 1',

V , "" ' da Ld Orgànka do 1Amklpb de lWbun'a, çombhj'ado com q

— ' - · a't 6' 0 6egl|jin|e$ do [meb n' 5.932, de 1' dê janeiro de
GERALDO SIMÕES DI. OLIVEIRA 20Q1, Hm como pam wbwncionmenb e mpasse das ver-

' PMeiln · bas µjbllcag que ,lhc, estãO "dcãnaãs, 08tâ vinculada à Se-
cmtan/a Mun/c/pa/ do Sqúdo, |n(egrando os demais óígãos

' ' da (1Kjmlnlsmo L'r'daãonal do Munlclplo.

MOACIR SMÍÍ'H LIMA- § 2" - A FunSa;'ão de Atenção à Saúde de ltabüna -
Secretárlo de ·3ovemo' FASL regor-sa-á disposlo nesla l-oi, e em 3èlj ESTATU-

TO, e|Elbor8do, dkcutido b .aprovado polo Conselho

. ' . ' . ' ' Dehberatlvo - CD da Atndação. por maioria absolula de seusmembí'cs, e ç|eíddjinnnb homologMo, atravê6 'da edção de
, jOàÉ ORI. WDORQCH4 JE CARVALHO

. Dacreto polo . CmcullVo Munlclpal, 8p||cando-80,' pmndor43eml c'o Munldpb . subsldiariamnte, umpm que 8t3 nzer necessârio, as dhpo-

. " slçdjas constHudonals b do Código CMI Brastidro atinentesàs Fundaçõ08, b a kgislação específica que mgula a rnaléjriâ

,.,., em nival federal, estndud e munlclpd. Jl

T

'm" · i,"-



Arb -.'A Fundação àoAktanWo SUdo d0 1t,thunu - ' CWado cio Iii buna, D|g(n!D4ma do Mun|Qipíu, com q5 µre'
' ' .154SL, Wá duração Ulmjtada, o sua.aRinção u ocmuíá por os pdn'ápel anexos ·, do mferido comploxo hospilál.

' absoluta jmpox8lbj|jd&de do sua menu(mção e oqulçatm".( Jl, maquhàtio& Qbjdog o demais U'·nsill35 ui
lnexoqdbHkjede de bbu$ nrs b t±jeúvy.' . zadm nos !esµhctim 8bníço©, ãcMVQ0 esçoqu€w cn '"U

cadoiias b rrodutos, Im6vej e sbus respectiljc
'1" -' A extinção da Fundaçõo do Á1Ú1çà'Q d Sáúdo' da Ocxmódm dovWammb çMÀcIMlzmo, dosMlo e avaltácj

ltabutÜ - /MSL, doponderâ do oprwação Ba Câmara AAunlrb ' no AN13(C' . quo ir\%n osw kl, esúmMô lodo q conjunto e

pal do Itabuna, apmdando pí'op¢stá !%|3[8ljva do auloda do RS
èxbcl1üvq 1\Auniaipal, ondo sorêo àXPOgto$ os moÜvoB da'
extinção. 1£2Q£UJ m da dotação oNamentârjajZSQ%i'lca ççi.

dOnma 17d (j yamorúo dõWiTnlcÍ lo de il,a,b.!!n2.- Lei"f;' 1'fi2 .
" § Z" - Paru ru0ukuízaçao do disposto mstaúí, dom do zrdê"dêz3 ei Orç8h"8nüi"na"àÔ" MÜ,1,g.ç^
HrEu»dido q reAisún-dcts da Fundaç&o dcÍÃten- dTiwünã,"5 ira o axemiào lüimííaiõ"dé ,2,õ04, nQ mçmlaM
fãO í5üào dó Rabuna FA$/ no ça[10rk' do Rà(1l¶lm C|"|' dmíEüüímAg. deMmadab"üúlílCãõ"ãé bens flTIOVc "
Bas Possem JurWicâs desta Cç!mu¢a4e a móveis, uq:l.mnentos, maqulnàriôs, obras e setwços gut

mesma no Reg[3üo Civii dLÇ=buhtes do lm b sai façam n«essáde à lmtalaçào, funaon8menl(j e desen
.R8riaã3ãm a expealeo cjq mpàavo cn ex GC). voMmenlo &3 trabalhos, serviços e demais alividadts es

, . µdlicas da Fundação.Art 3" - Para consecuçãç) c'õ suas Malldacks especlfi- '
Gãs poderá a FASI exercer dentrü 0ljtfB$ atnbuWs'qh lho , Pará,ç're to únlcÔ - Os 'bens ki1ó\/ehs' e dwettos $1"?
sejamddMdas em seus Estatubs a Kjjlmenb hWmo: · bro elas que integram o Patrimônio Mginário Ga" Fumaçá:

EASI, consta"des do ANEXO l, sürao transfeMos á Fundal
: : gíkbrar con®nios e-:ntrabs com ú1sütuklÈLe|i- alrav& de :t|y mnenO %dico pertinente, gravados cam a cF?

" , ~'pdàdas, nackyaSeln zmúrjàa& lj8LÚà de inahmólüdade e impenhorabilidade ner/nallenlê
' ||=mmpré$!jm,eNn,md8mnüguMD às hstibuiç&s
púb|lcag e prinaãr" " "" " Art 6" O Pabimônio 'da FASI (j çQns[)[uidrj ainda (k

l!l¶dr /undos, subcontas e apliçar lea'"o$.?|agvos ao cubos a'$quiricjos pela Fun-
0asenvolvbnanh sUãs aÚ"yidadW,'óWWdc-ú<%'j1g-;'í é%àNüj'iln"oq " " ' '»+kàlHihôiÜÒMSujmo'
tos 0 nomm constantes da legislação especfhca em n1vd
fecleml, estaçkid e municipal.

. I-BENS:

. Parágrafo único: A execugãa dmtividadog, tran$açõeG (3 ' a) bens rT(wd3 0 imóvU, semoventes, ins!alaçcm. cqui-'1006do8 jurldkios okncade nôs Liclsos l á Ill dask aru|gQ," pamonbs, n'fbtu|mn¢s 0 veiados; direitos sobre bens já èx:5·
. deperKj8rá db aµovaçào prévia do Consdho OéliberaUw da lentes ou çu3 tenham, ulWrbmeMo, a ser adquiridos e incol-
Fundeção, atm®s da edição cIe Ràsd@o NQlmadv& delvµ porados âCj Pl~'b dp Fundação;
damenb homologada, mediante dEcmto pelo Executivo Mu-
nlcipal,er de âutMzação da CMnara dÉ) Whadones, sempm b) as e outros pgpé|6, os créciile e vaiores, adqt:1.
que se Lzt)Rmces$á/b. tidos e oonsüUkxs pela Fundaça(j apôs a vigência desta Le.i,

SEÇÃO n
. c) incomo'açi6w pcovenkntes de andas pammomtsDA FINALIDADE ' WU

d) doaçõe!i e lçµdos foilos à Fundação poi 0/ç|âos m-
Art 4° -A Fundação do Atenç:ào à Saúde do Itabuna - cos elou entlcides do setor privado bem como as dei 3° 3e-

FAS1, tem por hndidado espodlica a mdaçâo de sarviços br-OSClP. ,
médicas e hospildares à população em geral, bem como a
'müzação ck aUvidades dimta ou hdiMamenl¢k~!q . IB wRECE|'ÀS
setor & saúde e de saúd8 púbika,' "

l - recwso": pmveiíianles de dotação crça'nenuina f: üü

, CAPÍTULO Il tiús vwbas pú'i:ücas, subvenções especihcas e auxil[03 à ElãDO PATRIMÔNIO nopassados P(l:j$ órgãos pUbkos em nível federal, éSlâdu.
u ' . al, e mumci'à'L
'SEÇÃO Il · rEillda3 'tvenluais, IncluSvo, as provenientes da. 'eE"!-

disposições gerais . . nemçaü"'.3'!'ips P'eskc,%
"' . Ill - Sijt·ú:f S, logad::s 0 ccmbibuicões de çessüàs üc

ArL 5" - Consütul patrimônio onbhúrioda j54S1e hstb dirdb ptivào. Lonais oi: InWmadonaÍs:
I%õc5 do eslabeleclmentÓ hosdbdar denominado HomTAL IV . {ratis tf iAnrjm mr|shnMAs nm nrmmnntne d:, l ln|;|,)

l.
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s "" ' .: ajjo u3j e gozo IM perlonçam, erlquanto perdurar os
Vdoçur6o$ pmvenkntos c-j s' â9 aS\Ad8deg 89 íw¥jâs di,vitom da Fundação sÒbre ê3sé$ bens.

paídmÒnlds, hSuslvo, JUlO9 t) d'vldandos: '

, ' , SEÇÃO ll
VI - manos odundo8 da glienQçik) do bem patlima1ld8; DA AL|IENA,ÇAO E DA AQUISIÇÃO DE

VII - recw305 Mundos dii convênlos,mondas contra- BENS DA FUNDAÇÃO

tos; "" " . . " ., , ArL T" - A ·a|len%Ao a qualquer tltub, de bons Lmóveb
F

VIU - recursos provorúenbo do ope1mlmg do a6d|k) da'FASl dBçmdo|á do prévia autodzBçlkj |0[)1s|QtNa e da aqui·

, f , dçãò outm bem de valor conidspondenlo, sobm os quaislnv09bmento5 fmBLncdro8: . ' "

_ dwerão Incidir os çjravamm de lndlenab.lHdado òIX - safcjo3 fhmelros de 3xcnÚj3 encmrmdo3; " knpmhorBbllidg(lq permanonlo, 8ãÍvo quando 8 aknação fOr

' . ' h7msdnd|vel, para a mdlução do·hns (j objetlvos espaclh-
X - mcursm ulundos do hwè;|thlouscd3,'nos @itt)q8 da Cos da FASI 0 riSo houver oUlno3"mcurso3 disponlvds, q q|jg

. .Iegldação especlf!ca; . deverá ser pmviamnlo comprovado, quando da remessa à
Câmara Munldpal, do Antepro]eto ck Lei AutorlzatNa.

l) end8s provenbntes de (i u!js, éup6es ou outros papéis p""—-—--

linancdm da sua pmpdajade, ' 1^Art. b° - ê, akenaçào dos bms móveis da FAS1 ou de

. ' direitos sobre dês dependerá da opmvação prévia da mob. . ,. . .. . , ..m) uwfrubs coriie'&'sà Funda'Çào; . " "" ria qudiflcada ia cols t«ços (ZR) dos membm do Consdho ,
" Ddlborativo - GD, aprovando projato dê Resolução l

l

n) mnda consúluldas pÔr hrc,dms «n favor da Furda,- ) Autoduit/n dt hldaüva da Dlr'etoda Executiva, lndruldo de '

çào; ' 'PARECER do (°cr'selho FlscâL e devidamente homologada l
atravós do doçplo pe!o.EDcUjvo Municipal- _ ' jl

ó) rendas' Üquhdas coiri a cessão & uso, büçãa ar-

· .T-¥gêgFnt0 .e oUtmS çonlr.dos co '"gmgg^%q'h*. é¶ç'L 9" -a cqULgçá) de beris Im6vek à qudquec titulo,veis; '4 4.l:'."-" sQllc|wg9 pelo Chefe
P) oulros nocursos cx)nagnac$c3 atraA ck aúvldadm em- do ExqqjSvo Míirikipd, ria lbma da estilo. ,

pd'pciá qj' Q0 N(uj|m pixa a Wta-,
ç!Jo do mcursos dêSdh8dõ&nmMdadà especlhÇas dg Fun- ArL 10 - A à®isiçãj de bens m9véis à quáquer (ltub
dação. ckpmderá.dê p!'¢.bia aubMqç9b do Conselho Deliberativo -

CD, mediante' ReE.j!ljção cíb Recommdaçào, devendo ser

§ 1" - Nas doações e delações provenientes de Ôbservado os requh'jtos e exjQbndâg da Lei Federal n' 8.666,
terceiros serão respeitadas es dasthações-delara. dú'21 do Klnho de 1993 - Lei dag LJdbções Nblicas,

rdas nos respectivcs instmmar tCjS do doação ou doki- , 'PaHgmfo ínfcà - No3 damals casos não mgula-

ção, se coerente com as finalidades específica$ da - dos pola Lei n' J.66%3, a aqulsdção CSO bens moveis será

Fundação. ' ,. fàta a Mtério çxMdvo do Dimbr-Pmídente da Fundação.

, § 2" -A FASI g poderá neceter doações elou dotações ArL 11 · 08 bans, dk'eüos e valores da FASI serão Ulj||.'" com encargos, com pr6via autM::açào LaglslatNa e desdo' zaciw; exduSlvàr\3||t0, no wmprimonto do3.seus objetlvos.
~~ que os 0ncaNs sejam oompatlveb com os hneRcíos ivq0-

bt'dos e ml&onados comm objetivos e fndldades da Fuh- Art. 12 -' N:' ciso da extinção da FASI, os bens móveis
dação; e lmóvels,' Mos, dirêltos e v8lora9 lntegmnm do seu

Pal/àh&|ontQrn8rà) ao palrlrrÈnb do Município do Itabuna.
§ 3' ·!2 PcKjer,,PÚb|!oo.Mun|c|l'al no pmzo de 30ftrhtQ

cont®à'ã vi,genclaSm)l, prom,ovo a v 8 a
Noa'"do l bunà"ã' ' til 'Õ"d '" . . seção ljl '
pMmônlo=~~~ qw so rufam a ahMpAo 0 BSã ' DA ADMINI:!ITRAÇAO DO PATRIMÔNUO
do3 bm lnmngnte$ doslo,PddmÔnk, bem como 8 law'atura " · " IRA, FUNDAÇÃQ '
cjo3 mspMlm lnstmmentw contratuab ¢jue so lkemm ne-
cessàrlos, indusivo, b çompotent|y lmcrição no Registro Amt, 13 A AdmlnNlração do Patdmtjnb da FAS1 e a
imobdlàrb da Comarca 'da ltabtma - BA: · ap||c»ç&) .dos smj5 f3cut3o3 financelm sorãç admlnMrados

e geridos por sua n/n).!ona &«cut/va, atravàs do 8CLÍ Dimtor-
§ 4" - Fica concedida à Fundaç7o do Atonçào ò SaúdO Píwddenta, am a Y$08$ona t&mlca, R5ca||zmçãa 0 supmvl-

ds Itabuna - FAS/, bcm;âo do paganonto dq tributos munld- " ·8ç) do·Consdho Èkcal - GF 0 dovldamorM homQ1oQado$
pals 8obre Bájj8 oeMços e própr|oL bT como Bobru os pb|o mmttsr[o MLridja|.do BoC|dg,, na forTn8 do eslabdod-»

, ,' rS, · . . . $i""',,'· f'-'
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do na Ld Munjcipaj, observtrb riQDmgEmenW o quo soIm a
maMa a bgidação ~cUHoo om n/vol fodora! o q3-
taduàL ' ,

1

CAPÍTULO Ill
DA ESTRUTURA AJJMIKU3TRATRVA ,

6EçÃOj -
DAS DISPOSIÇÕE8 GERAIS

Art- 14 "ASã° Órµog da Rmdaçã2ggAtmao à Saúdo
do Itabuna - F SI:

·.Connlho Ddibaraüvc' : go;
b,Como1ho Fbcal - CF;
G,Dlmtoda-Execútiva- DE; ,

1.GaNmb dQ Direbr-Preúhnle - GP;.
2Cootdmadoda AdminisvalNa-Fh~m - CAF;'
3Cootdenadoda Médica - CM; '.
4ASSê$SOÀâ Jurídica - AjUR;

§. 1" - Os cargos,do COnselho Ddiberaüvo - CD;
Conselho Fiscd - cf, üo èxmdos à ütu!o'gra(uito e
o sêu desemµnh'o constitui serviço de mlovanb
br social, gozando 8{JljS titulam das pmroga6vas de

.Lei,.
. · · ~,',. 4, e'.

§ .2' ' Os lilularus deis catgw daâgãos Í) 60(Dlü8 da
DnbüE~liva da fasi, s8ràj nomeadog potÓ C»íÒ do
Executivo Munlciped para o exercido de Gno do p«Mmenb
em ujmisúo, do Umção e Assmsommnb !nWmdiáiio,
0£ quais passarão integrar na forma do adm/nhtmção
lundaclonal 8 estmlura Admhistraüva do Murdclplo d8 Itabuna
- Deueto n' 5.932, cj8 1° de janeko de 2001.

ArL 15 · Fica q Chefe do Êx8ãjÜwj devidamente aulcd-
tado a Mar, medanto docmto, na Esúutum Admlnistmüva do
Municlpb do llabuna, Ins6tulda peb'CiecR)b n' 5932/2001, os
cargos µovimenb em oomksão da quo trala o pká%mkj
2' do art. 14 estabeleamdo: denomlnaçõu; dtj1bobs, indu-
síve, d//uonçlados dos lá axjswnies' m Mud Estiutum Admi-

-. nlstmNa, cenlrdtuda e desoenlralizáda - Cbcmlo n' 6.932/2001; númem de vagµ; percenfuab; e r|he6 venciriiBN
tos, vdendo-s8 das aubhzaç&s; kgislab'm, conüdas na LA
Muniápd n' 1,738, do 2 de Janeúo de 1997 e na Led Murildpd
n° 1.851, do 28 de Czembro do 20Òl, .'

SEÇÃO jy
DO CONSELHO DEU'BEIRATIVO

, SUBSEÇÃO iDISPOSIçÕES GERAIS

Art 16 - O, Consa/ho Do,'ibmtivo - CD da FAS/, é a

. úwtànda máxima e sobomno ddlboraçáo Oa FundaçEjQ .
ostando4tw v(ncumo5 e wbordinMos 1®OS os demÜs ór-. '

gW deste onto 'ínndo oongtitu.:do da tQtúdack do3 mpm- "
do8 C'tjim póblLcm e dM 0nlidado6 cÍvt3 quü a

Integram.

Art,' 1 7 - p com l Ao ori inbrla o C;jn3oir)q
~jjdmjlygga F¢'Sj in Lei, poderá se.r_àtç-

j%L=u&üE!mzd!alelbu -, por dgrj8ão da maiorlàb6so-

. ' (uta da monbr:i, m="do~, poróm, inaltorávd o prin-clpb da püciâáK, e db limbs máximo de 30µda}S&.mlm-
jMudu6 (seis) nL'n=~81êauum ui Orgàmca do
Mijnlclpb de :tOuna - LOMI, conforme procedimento

. nomlauzladj noc E.6bjhjb3 e no R¶im%l(Q Interno da em-clã-.- 1jEBX

Parágrafo Uniu, A redUEec ou wnpliaçâo (ratad(j |\1:53".

%iqgmdamandarâ êjloiíüãÕ 1TgislaWa,

Art. 18 - ü Cmsdho Ddberaüvo - CD dá fasi sEtá
µuskiido pdo SentArb M|jniàÊal.d8 Saúde.

\
4

Art 19 - A' jEprg$enlEjçõe3 das enlldades com assen-

, . to no Conselho l'elbeMvo d8 FASI, será renovada a cada ,,aquadti8nio, na fc-mu do ebdôçldo em seus Es(uaos Ei
Rggi|mnb ln|gm:), !mdo pqmniüda a mconduçào, desde que

.seja ¢onn~a o ri:kação do Jrgbo oj entidade repmur\ta-
. =yuM*Mii'jm:. .i$~,d.':; Li- '·.'. .'

Art. 20 - pt |1eüb8mçòes 6j Comeiho Ddibér.üvo da
' FASI seiM bmacíw pela Moda absoluta de seus membros,
'6ãÍ% às exuiçõas çlWbt8S mia Lei e nos Eslatulos (já en-
.tidMe, mntes ã!. mwüões pdo mmos 1/3 (um terço) du
Colegiado, e terZo forma de RESCLUÇÃO do naiuteza:

l - Normaüva;
H - do Recomendação;
Ill de AWorizaç Ao.

' Parágrafo único -As resoluções ao CD de cjràet
normativo · Rwa'vçiio Nonnaüva, ckverão ser homologadas
mb Cholo do EveúÚtIvo Mun/c/pd, modianíe a adição dü ,
cjocmto, no prau :r3 03 (tM) diaa a»s sua èxpediçào. e ""

·quándo ençajninl;aj!l ao G,ablnow do pmtdlo, via Secretana
ÁAunldpal de Go\ %¶tO pm Bssê hm, Caverào wr inshuidas
cum PalBçer da Pij bradória Ggrj| do Município de Itabuna

Art.. 21 - O 'Pp %enw do cíj da FASI poderá discuM ü
' defender quaIquet matéria submetlda à ap(ec|açâo do

Cdogkxio, hlpóúesw m qw pmará a D|reloria-ExE£Ul|va [)ara
um ComMm dú sua oxolha massumindo logo após o
seu prcmndamento.

· q

. Art 22 - Quir Jo do lnlâo de qualquer reunião do CD o
presl&nW Ceslgnar'i, um Conselhdro ,para exercer as fun-
çÕeS de Relator das natérias em lramilaçào, e lidas no Exj't-

""'dknte, dwendo q !'(dator cIesipnado, de'ocer PARECER
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m
esciilo, ou mquemr ao pR)skjertg ,para apresentájo cdimen- ' ·. 0) 01 (um) mpmentaptè da Unlversldede Esladual de.San·
te, no primeira muNáo subseqüEn(0 a ldtura da matéria pemn- ta Cruz-UESC; l
(e o ColeçMo, ou optando m a forma escdta, apµmtâ4o f) 01 (um) 1E'p~tante da Fljrd8çá0 Nacional dó Sdkk -
ao pmskjenle do Consdho até 24 (vüitQ e qwbu) hom antes FUNASA - MS
da reunião em que a matória µassa a constu da Pauta da
Ordom do Dia. li - EntidAdeg Civis:

Parágrafo único - O,F%ator quo cjdxix ck epmen- * B) 01 (um) repmenWite,do Consélho Municipal da Saúde
Ibi o Pwecer, rm prazos.constmtas' do 'caput' de* ar¶go, -CMS;
comelorá falta dlsdpliriar, ¶canclo 9u]dbo àst F!endidEugg es- 'al b) 01 (um) 'opmsenbmto da Amdação dos Munldplos da
pecikas HabeIecidm 1)03 Edítutos da Funckção C/CN em · Roglão Cacateira - AMURC;
seu Regimento lnhmo, · ç) 01 (um) mµosenlmtà do Grupo de Ação Comunltária de

" -' lbÒuna-GAC: ..
Art. 23 - Em caso de urgbnda o Presidenta dó Consió-' ' . d) 01 (um) lgpmg9n(ante da Eacu|d'ad8 de Tecnologia e

lho Ddberaüvo, poderá decidir questDes, expedir nomas e '- ' Clérida ·KC; "

dimtúos, Mizar elou autodzw 3 redução de atos 'M O) 01 (um) mrmr1tar|tg da Central única do3 Trabdhado·
rendum' do CD, subrmtcndo 8$ suas ddiberaçiões è ~a- ms-àjé . "
çào do Colegkdo, no prazo de 10 (dez) dias da oxpedlção f) 01 (um) eµesmtante daAssodpção Canerdd de Itabuna

, ~. dos atos, qu bgo após cem o 'estado de urgènda". ' ' -ACI, ' ' '

Art. 24 - Os direitos e devores dos ConselNm mom- § 1" - A cada membro efetivo do Conselho
bros do CD: os casos, de oxonmção; M1(jndÀ, vacância; . Ddibèrativo cormsptmderá um Suplente, indicado e
substilulções de·Consdheiros; |icenciamento;,Qmcmo de nomeado quando. da indicação e nomeação do Titu-
alteração da composlçào originária do CD; e de renovação

,,guaáriend,do$ consyhdRs mpmsentant« da,&.çnÜdebda lar, a quem compde.substhd4o em suas ausências,
coá' méMür=Íãdô:'t)"'mgo'mj|in8E a'.foçtna d' 4akaspe'impedimentos legais. '
de funccionamenb'&s muniCeS'do CD: natureza bamitaçào
das matérias apMadas pdo Cchgiado gerão nomiaúzMas § 2" - O SupMO da Conselheiro pmseriW às eun&s
nos Eslmuto3 da Fundação e em seu Regimento lnfemo. do'Conselho DejbemthR terá,diMto à wjz e, na ausência do

' - Titulat, torá direito a volo, hdopmdentemente de convoca-
Art, 25 W Das decisões do Conselho Ddberab'm - CD, çãa

caberá recurso para o Chefe do Execuúvo Munidpal, h6b1jkjo '
com Parecer da Árcuradoda Ge a do MuNclpb do'ltabuna, § 3" - O Co¶s(lh) Deliberativo -CD da FASI funáonará e

atendendo pmcedlmento e3tebemdo no Regimento Interno exemerá suas aúwMes especfScas com a seguinte esbutu-
da Fljndação. · m báslca: .

i l - Plenária, compsta de todas as nepresentams com""'" SUBSEÇÃO JI assento no Colegiado;

_ DA COMPOSIçÃO DO'CONSELHO
DELIBERATIVO ll - Pmjdente;

E DE SUA ESTRUTURA'FUNCIONAL
' Ill - Relator, designado pelo PMdente, conformo o dis.

poslo'nesta kl, pam okmr Parecer sobm matéria(s), sub-

Art. 26 - O Cbnselho Delibetativo -CD da FASkmstitu. meb'das à apmchição do CD;
Ido de forma panthig, fená no ml: imo 06 (sols) e no máximo IV - Socmüdo, eMhido pdo CD, (xmform6 o disposto
12 (dozo) mombms, pcmulndo orig nariamenm a 6Úguinb am-
posição: ' . nosta Lel, quando do suo h3talaçAo, pam o exercido do

" mandato pK)r Um·quadnen|o. ·
.I - Órgõoy Públlco»:

t SUBSEçÃO m ·' a) 01 (urn) mpmantante da Sec vtr.í1a Mun@pal de SMJde; "
. ° -,DA NOMEAÇÃO DÒ3b) 01 (um), represgn(an!o da Secret,Ha' Munklpd d5 Gcmr-

rio; . CONi8ELHRIRO8 DA F,ASU
c) 01 (um) mpmsentante da Secretaàa MÍmiclpal de Admk
r.istração;. , ArL ZT - Os rrembms cjo consolho Del1%raüvo · CD da ,:t

, d) 01 (um) mpmsanlbntà da-SecmÍada MUNdija| de P(,nÊ l FASI 8õo os rup.u3crltmb83 da3 entfd%es CMs e dos ótmo$
jamen!o 0 Fjna=; ... pCiblkm, com 8$80/)to no Cokgkdo, lr|d|cmob p0|o$ 1l(ula-



m das'onbdadas u óqjãos'públicoo quo mµuwntmj e kk" ' l rã fòmw do àopQoto nosla Loi, q S#çrj'àrio dc
meadc» pol do Exocuüvo modlantojmt0, na KX"' Consolhc DhboraUm - CD;
Ma" SPOS o .no o , pam mpnmn mandato db

. u. el:"bcm r, di6cüÚr, apmvar e dlorúr os Eatdulos o Q Ru-- 04 (quatro) anos, 8omo permitida e rmpnduçãa na foma do
di·postQ nmta Lei. glwmntn 1.ikmo a Fundaqão;

, ' ' ' m.' Ítd.rsu os nonm membros da rjimona-ExQcut|va

. PHróorafo único · NO ijmzo cjB 15 (qulnz8i dim, cxxUdo, da FASI, 'iuM ofelto de nonmçáo, ao Chefe do Executlva'da data ck vigência do8la Le!, q Hcm\Mo Münldpd de Go. 'Municipal, ca fbima nesta Lei;
'IV. Toj3t]EG dar tmmlNçáo dlravés do Gêtj Presidente. dis., verno, ofkiarà as «nlidades, com euonto no Conselho ãjtir 0 Wj"jvâ'oú não, as matérias submdidos à sua aptecia-

Delibaralivo da FASI, quo remota, em 05 (cInco) d|a3
impmmgávds, à SecrõtMa do Govqgno, a hdtação do Tltú; ÇãOf na fom'a estabdwaa nos Estatutos e no Regimcmo m.

lar Suplante que a reµehntará no Conselho De6ü,o temo da Fu'k ação;
da Fundação. " ' . V, meet ei; dar tmmlt'ação através do seu Presidente, a

delibarar os mcursos impotrados contra àiQ$ e delibe-
Ar ' fâçÕè8 dou domak órgaog Ca Fundação, na (ormaL 28 - Recebida as hdlcaçõc3 de.que trata d ©o. ' esbbelecida nos EStabuto$ elou no Regimenlo Interno,

mtMQr o Socmtâdo de Govomo no prazo de 03 (tMS) dias VI.reco·rendar attav6s da expedição da Rasoluçào da
contados do rgc0biment0 das 1ndkaç&s n.a' Soam(ada do" '
Governo, 'as rernderá ao Chda do Emutivo Municipal que Rocomonc.açk ao Chefe do Execulivo Mumcipal a inslda·

nomeará, mediante decreto os hdkados em Igual pntzio. ção da no unjdadgs do serviços mácjicQs l\o$pÍlalares,
,V1ljpm'nir 8le 30(Uinta) de agoslo de cada qo, a pro-

· "" ' ' " posta orçatzantária da Fundação, daborada po© Diretor-P(t'-Art, 29 - As nomeações ,serào faltas exdudvamenW sldgnle, o qtid, uma vez hnmdogada pelo Chefe do Execl

,cem os tHulares e suplentes indlcadcs am dos µazos 0> livo MuNc'píil dovará hteçmr a pmposla do Let Orçamentà~w'
tabdeddos msla LA, dèvendo o Conselho Delbewatlvo wlar q

""" f " , " OItaqm'!) Anud , do Munlclpb para ser remeüdo dêntro do$nstalado e em unaonamonb abb 30 (binlMasimpmmgáw|sl prazD da Ia j Câmam deNMeadores dç ltabma:
contados da data de vigência desta Id, com o número d' VUl.a '"(F i¶ Rdat%oAnua|da Ólretoria E ti

(e!Conselheirw indicados e mimados na foma do disposb no ' p. v to xecu 'va,a

artigo anterior. 30 de deu nibm de cadamo, o qual devetà ser ho,mdoga-
' · do"peb cn8|0"dó!ExccUlrx) Municipal mediante Decmlo;

· !lX:8pnjvu a Presàçãn de Contas Anual · Balanço - ela·§ 1" - A entidade elou órgão publico com assento no CD
4 ,borada pelt' !JireHa AdminMmtiva Fkiancmra. atê 28 d(g te-da FASI que não fizer a lndcaçào de seus mpíesentmtes " Yerelm 'Co 9:«l/clclo-¶nanc8irõ subseqúente ao vancido, a

.Titular ei SuploMo, 1709 prazos pMslos nesta Let, será consl- ,
, ,., . ,' qual, uma vez homologada pelo Prefeito Muniupal a|rave£-derada RENUNCIANTE, &txando aubmaücamente de Integrar .

composição otigináha do Colegiado, de Decreto, ||1t3gnariá a Pre$tÀçâo de Contas do Muwapio ac
ttiabuna;

§ 2" - Logo apôs a hdâlação da CD 'da FASl,m k,r ,' . Xmpmvt'"os balrmtes mensais da Fundação;
caso, sorá, por decisão da maloda 8l)soluW dps f0ug mem. XS.apmnr j PIano do açbo da Fundação para o exeícl-
bms sdicilado ao Executivo Munklpal encamhhat 8ntepW0. cb4bnancúo embs@onte, atê 30 do dezambro de cada ano.
b de Lei Câmara Mtmlcipd lndlcando ncwa(s) átídade(s) dmndo 831E!,japols de devidamente homologado através
para tomar assento no Cokglado em subs6üçãa as renund. .do decreto yc' o Chefe do Execulivo, iMograt o Plano de

te , n dó d sta , re t bd cid " " Governo d," hlecüclplo a s8r ,apresmlado à Câmara Mumcipaian s can , e rte s a q a a (»mpo$|ção o©riá do ltaburu:, çmh PNblto Munldpal, quando (já abertura
ha do CD, obsarvado hgorosamenle c) prhclp1o da Paddade S~» Lwjls!a:iv8 Anual - 15 de fevereiro dê cada ano;
e os litiNles oMabdaddos na Lei Orgânjca do Murúclpb'de
Itabuna, XIl.deç!Cir uobm qualq'xr matéria ou queslàu de nàhjfé

za fÍnancÜ4 mdmhktrativõ;

§ 3° · Quando de sua hstalaçâo o Conselho DeübetaM XjfLaplyva' mcom o Rdatóhos onundos dos ó1·
- CD, por mabha absduta do seus membm elegerá um dos gaos e sum dá Fund8çijô:

Ccnselheims para Seaetahar o Colegiado, durante o perbdo XN.celebiar axn órgãos públicos, nôs três mveis de gcí·
da duração dos seus respecüvos mandatos. · vemo: Coçn qs müádos do setor privado q as do 3° selor -

Chganlzações ja Sockdâdè CMI dê Interesse Púbhco -
OSCIP - nacionajs e oslrangeiras, corimo, convênios, le'-

SUBSEÇÃO lV " · mos.ã parcwim, e outras lransações e negócios jwidicos,
DAS COMPETÊNCIAS E ATRjBUjçÕES para 8bnde; ucs nny e objeUvos proposla5 pela Fundação.

XV.tranhacion8r com 0s(abdoc|men(os bancáncjs e
" Art. 30 - CompéW ao Consdho Ddibâaüm t GD da aedltlàos TlçjC onals a lnlanwclonak, nos lerrrm do autonza-

FAS1, d8f1fTB outm 8tnbljl=s qug lho 6éjwn dderidw em ' do por esta ;:
SQljS Estatutos; . , XVj.comlt.dr cQm|$ms Espoclds Tomporõis de eslü-

. ,, do8. pesiquBi» dmüfkm, anáúse de µ'ojeloz aç&js €1 p(o·'- - gramas aünelj os às MUS de Saúde e de Saúde Púhíicâ:
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' XV1I.ekgerna foma.do di8PCkStD mia Le|, c) pmgk$enb y - Plano dwAç.to da.Rmdaçãc; '
do Conselho Fiscal - CF; . . . "'
' XvIll.apmvar os mgu!amentos 'lrtemos e|abõneo8.p+ · 29 G¢f¶ a D/m¢Ma"Ekmuúva. -

bs mtw'0$ e %ao3 cj8 FundaaQ; " '
XIX.doddir mbm quülqüor M8ur||o omism rmla Lei b " '- ri - na Ültlma wmanii dê lbmmlm Ao ceida Sno, para apro-

na legNlaç8o espedllca, om nlwl federdç .estadud 0 mljnld- ' vw a Pm$hç&j do cGnm3 - Balanço Gemi - da Fundação,
pal, cMndo ob pmcedgnb6 mgimehla"s 60fõo aplica&a elaborada pdo Sabe Admln|8tm6+F|mnçdh;
posNMrmonlo, ' . · · 'm - aW a Última s'nana do agoglQ do cada aria, pam

upmVara Pmposta 0rwm6ntãng da Fundação.elabçnda pelo
§ 1" -O Presidente do ConsdÊiò Ddiberativo é o Setor l\dmh1lmmt[y>Finmçe|ro.

¶miérprete desta Lei, (jo3 Estatutos é do Regimento hr" ' UI - B[nl0n8a|rrl0nt0, na pnmEjh Omana de cada
terno da Fundação, cabendrlhe chcidir, de oficio, ou blmesbu pam:

. " 'à sdicitação, lançada em forma dO N.quMmünto' Et$-

crito, do qudquer oldMão, 6c)bl6'&6 ·) ap'uvar em BdormtÓ momals elabomdos pela Dlrolo-
atirienbs aos conflitos da Id, vEir[n¢adçjg na |%klação ' · da Executiva e n Adm:ni3b7auva Fihancdra;
municipal atinenie a matérM de qje trata esta Let,'e ' b) Wtardo3 demak munw md6daS do sua compdên-
as 'Questões de Ordem", apres€ntEldas D'dos Con. d"" '

selheiros quândo em reunião: " ,. , . .'.
§' 2" - As rotmhles oxtiacMnanas do Conselho

, . " DèliberaUvo.da FASI: b 3m çomc de qudQuer Órgão ou sotor§ 2° - Das ãçkões do Kesídento do Comelho sobm ás da Fundação,.ocom.m sempm qu -houver munto de ur-
b. .=.,iaMas normalizadas no lndso ãntehw cabem mamo pam Qêticda e-de MWanb'llllem$se da Fundaçõo, md|anlg con-

} Plenário do CD, quando 3ê trateiO i[llerlmçm cksla Lã vocação do [mbF4?p%|dente, na'lbma do estabelecido em

dos Eslatulos, e do Regimento lntemo da Fundação, das d9- $cu3 13taMtos ahou no Règlmen» 1nbmo,,de cMido, ou alen-
. dsõe' $°b"j "ques{e3 de,oMem" nae caberá mm para dendo $oklta¢ão:

.nenhum'á'rh'$1àNã:"' ": "?""'m"."m]r.m ' "-%~~a" "'m ±'Lut ,:"

SUBSEçÃO V . ' L do Pmfeib MunidµÜ do Italma:
DAS REUNIÕ ES ' u. do &xmMo MudClpd de Saúde; .

Ill. dó qualquer óqjão públioo ou entidade civil com a»
" '"' " . .tento no"Conselho DdbêMvo;

. lV. de'qudquer Comdhdm. 'Art 31 · O Consdho Dehberabvo da FASI pm &F~ar
e volar mgténas dÜuõ c'ommnçls xudrm.á na Sode da ,§ 3; - Quandq a a?rvoçaçao não oamrem muniú ondi-
Fundação, siluada 'h Avonlda FemaÍicb Gemes, ahn, nesta - , náda qu tj~jkjé(i?: µoderà ocomr abuvés dg Oficio, com
cidade de ]|a»na:bod%do, pomn, e)mpchna|lnen@, mu" an~&da mh|ma·t(l 03 (IN) &b, ou ainda oor fax, e-
m-se em oulm bcal, mediante delibem,¶ü.da maldo .atm-

· med, %Wq lddònkí, oem prejulzo da expedição do res-iuie1 dos membros do CD, à sokl(açãc' qualqumr Conw- .
P

Iheiro, · . . µc6vo edital, que serd tqmbêm diu do (iq Sede da'Funda-
. Cão 0, posslvêl, pMicado ria fmçi'msa local e divulµdo

r(~Art, 32 - As reunlõel3 do Conselhn Ddijemúvo da FASJ na mldia. . " , . ,

são: '
_ , . § 4" - ,0 mquenmµnlo dó convoCação nap poderá deixar

— l - Ordináhs; ' ' dó ser mcebidu ou dderido pdo PMdwile'do ConselhaLhÔberafiw, o qual,.dljlltm do prazo astabelecjdo ne$k3 lei,

If - Exlraomir|ú8s, ' convocará q Cobg|adQ para a muniôo extraoídlnáda.

§ 1" - As reuniões Ordinárias ocomerão: ' § 5" - Nas mjrúõeg útrljom|nM8g mó tratados, exclu-
sNamank, os &Unlot; txnstanks da Paula de Convcjcâçâc',

f - De quatro em quatro arm: , - ' sendo dispensado, o Expedlonte.
d

rW1"¢ Nb soguncN qulnzona do mOs cje Janõlro do cada
. . - ' 'quatrl mio pm8 a mmvagão cjq3 mpm8}n(mbs - Comdhü ' "' seção ru '

tos - das enüdades com assonb rio Ccdogiado. ' " ' ' : ', . 'DO G9nselho FJ3CAL Ll

n - Anualmem: '"' ' - .' ' '." '. SEQBsEçAe I
na Mmelm q|jirlzgn0 d0 jandm do eddÁ ano pam D0SÈQNÍÇÕE3 GERAJS

k

hr e ap'ovac , ' . " ' " ' " '
J · , · ·\ .

' "?'. :-.".'
7 á
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PáOim 08 ' - I Jômd ¢>Rdw'l cb q ' b 31/JWM/2C'Q4 't
~= O Comdho ~1- CF- ó d hmaoi0= do co|%mdo ·p0nm o vQto do ÇVQto

Wnda, a3sm3ommento e ooüultMa econômk±Níancdra, da Mimno).
0 ¢cnláPi], çompandorho a16m do oulms alN '

bui=8 qw lho 88]qin dafarkkis, tuw EMMutmi q' ao mok' , § 3" - l l) nrmho do mandato do 01 (um) ano, os mem-
monto lntorno da'Fúnd&ç~3nontrjjla ]hbrno 0 exWno, a . bro3 t[lu|a[es dog ConsçiM' Fl$cá| não podetào ser
wpoMUô ? ngcdizaçÁo dw Quvldadµ da f,a& do natumza T0GoRdµzjdQs eu GàKYQ, wrdo ImodialamaMe subsútu!dos
0,oonbMça, Müncdm, contâbll, WamanMa o lrSbutáM, ' »b8 oupknbõ, oabondQ a Socrdlaria hAu-

. : ' ', ; ' ¶ , nlàpal de Ela"e|lm6ii!o a F1rmnças, a Sauatada Murucipâl de
S 1" · O Gomo/ho F/8uj- CF- tÚÍb6 dinWrumb vlnoüb- Govamo o & \hgonda 1ndkm""novos Büpiônks

do ao CuÚeiho DqdibllmUVO-CD e 1nd%WnenW GablnoW
do Pmfdio. " , '.'

8UBSEÇÃO Ill
S Z" · O CF da FA61, mmjfmtàMo4 do ofkib ou ooenpm ' DA6 .ATRI BUAÇÕR6

qua for BoudtMo por qudqmr Çotmlholno, ou tibdw. do'&- - ,' ' · "'
gâo ou wbr dá Fundação, awav6o ck PARECERJ o 'qud do- ' " ' 36 - CbrnçMblg ao Comdho Flscü MOm das âtriljui-
verá sar aprovado pdo Cônsatho IJól beçaúvo - CD - por md- ções qj8 lha Ndam d0fenda8 nos bclis Ês(alulos e Rg·O|m€"-
orla absoluta do seus motnbms. . to Interno:

. § 3° · O CF manitgsiar-$e4, 5amNe, através de PARE- l - aGoinpariiú a execuç8o orçamantária da FAS1, conte-

CER iMWMen(emenb de sol~, $0bm Qwsuses éCCk ' tirido 8 dassi'iczçãô contábil do? talos, ôxaminamo sua pro-
nômica, hnanceira, côntAbll, %ammtària ci úiXláda e em es- cedência e e':ctidãó;
Mal ·obro a ko8tiSão da Conks da FASJ (Bdmço Ga'ai), . ,
0 09 domonstMvos' (balaketés) u. examha'e m@fesWm através do PARECER, sol. ,

' . . · Pmstaçào J8 Contias de Fundação de Atenção a Saudê ú"
§ 4° -As demals'aúibulções 0 cxxmpdhndas dQ CF, dOm, ' - FA SI;. . ,

daS estabekiddm nssta Lòl, .0 go seus mpecüvos mom- ' " " , ,í

· bm serão &[kjmmWbjWe,r+*tQAWTNa . .m" - upk,u s~\@qUer'assUr|toieçômm|co-hnance|lcl,
Fundação. . . ' atimnW à ám de a&ação cIa Fundação;

F .

- § 5° - A Função da Consdhdto .Fiscal da FASI wrá lV- oxan,imír |%|tlmldacd, conteúdo e aspeclús lormas
exeiúda à titulo grduilo, séndo considerada como seMço cjo6 txmtmtc con®nH celobrados pela Fundação, no que
re|gv8rbt0·9 do Interesso soàaj, gaundo 8su$ titulam das tqye aos asç Mos |inanceko3, otçameMMos e coniábas (jós
vantãµns e µermµüvas de Lèl.·

, msçMivos Mtumnbs conlm(uâis;
b

' (â 3j\¢d3 3UBSEÇÂO JI . V - mqui."jL tr ao Olmbr-PresÚknte as informações e Q:l'-
' DA COMPOSIçÃO " . ghdas qw jjl!|'ar rkus$àNjs ao bom dµempenho de suas

abibu|m b ,ric üficajo para.as Gwêçõas quo se fizerem ne-
ArL 34 - O Consdho Fiscal s8eó %hµihmEÍntg ccyisü- cessária.

luldo de 03 (kês) membros, Utulama mais 1Ms'(03)memtm ' '
qug ocuparão ú resµctivas supMcias, nomeados pelo F ,' ' . SUBSEÇÃO IV
CNfe do Fúler Exècuüvo MUNcitjal, medianw deqmo, pani ' ', . P ' 'DAS REUNIÕES ~9
mamab0 da 01 (um) ano, Qbedocendo a segulnb composj- . ' '

~ çào: ' . . - .. , -
d F

~ . ' . . Art 36 ·- o.comlho Fiscal reunk-se-á:h F

um (l) membro Ulular e um (l) suplenK indicados pda '
86çmtaliá Munidpal & plmjanmU 0 Finmças; ', ' I - Ordjna,':tmontD:

,. n -um (l) |nem» tifulare um (l) supknb hdkacbÍ pda
s€hcn8lana MuNàpal d8 Goyümo; · . Uma vez 1K)r m, oh dati o hofàno deiwmlnado pulo stjLi

' IIIw u,m (l) membto Ulular e um (l) 6UpÜt8 1Micador Pr6mdentg cwando .ôá çon$elh8|ros locais S8/CKl)
pda CMem Maçonana-|Wbuna. ' " dentilkados Ce munido, pcy vIa: oflclo, teldone, lax ou e-mad

. ' ' ·' pam tmw L|ü,13$unto do 3u8' compdência.§ 1" - O Preddenb do'çonselho Fbcaj,"erá ssodhldo
dentm db membros titulam µb Consdho DedibemUvo-CD ll EXtraox inarlamonW
da FAsj, almbs do voújçio em brb, pam mMato cI60Í
(um) àno. - "- . '

. Sampmqug fizw n+ss$·rb a convocaçào Clo prasicmu',·u " deMndo $cll!clBção: ' .
§ 2? - O Pmiidente do "ConsaM Fiscal Yjâ8 cjU|itx~gs

\

h .

h

F
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a) do Pmjdenle do CF, dü Mei:; ' § 4° - O Dkttor Pmsldonbo da FA81, cujo b'lular não pode-
jJ) do Pndolb Municipal; rã mr o Prcddentu do Consdho Deliberativo, será nomoado
C) do Dimlor -Pmldente: ' - ' pdo Chefo do EK(K]Utjvo Munlcipal para pmncMmonlo de
d)qljalquõrm0mbro do Comolfo t)gübemtjvo- CD da FASI; Cargo 'do Provfmonto om ComhUo do Diroçâo e
·) qudquar gn!idebdo com 885à ilO -no CUda FASI. A&80s8orwnento Gl|µenor, na foma do estabdáddo msta Id.

§ 1" - O Conaolho FJbgaj - C F .- reun|r~, sampe na § B" - Oài demiü tltulares dos mos do órgao3 çg setores
Sode da Fundação, salvo bxc3çõos pmúdtas msta Lol, da D(mtDna-ExKUtiv8 da FAS, estão dMamenlo subordina-

dos ao DiMor-Pras cenW 0 hdlmlammte ao Chefe do Execu-
§ r - M dd|bgraçõoB çJo CF 8erao tomadas por mÒoda tivo Munldpd,' u'lk q nomeadw·pam pmnchlmeMo do Car-

da volos, mmlfedondo-sB aliamE da PARECER, nos wmog: go do Áodmmtw oni ComkUo ·· Dlmção 0 Am$$oramor|!o
eslabelecjd03 nesta Ld, . lnbrmedMo, alídcui ti8 foma do eskbdeddo nesta Lei.

§ 3" -' Quando da pk)$sc e lm.tdaçáo do CF o b0u PT1Bj § 6" - o Ccr'soho Ddiberathç da FASI, poderá indicar o
dento escdhorâ um cío3 membro: do Coh@ado pm exor- nomç dos ti(ul^ c'os órgãos e setem da Wmbria-Executi-
COl as funçks de Secretário, podendo a escolha malr so- vã, lnduslve, para c exemlcio dc Cargo da Diretor-Preslden-
bre um dos ConseMros suplen(03, ò qual, no eemldo das tó, aprovando R6[pollçao do Recnmendação, pelo,quorum de
funções de Secretário não terb dliehó a voto, salvo, 16jt1- ' mdoHa ab3olljt8 de Sbu3 memb"os, não llcmdo, poróm, o
bêm esllver no exemlclo da $Up|e)c|a. , ' ' Chèfe do Execuü'µ adsbilo à mçomandaçào, podendo no-

' mear os neforidcs seMdotes de sub Um escolha:
§ 4° - Logo após a sua hstdação o CF, a 88u crifério,

_- apresentará ao Comdho Delibaruivq da FASI propcMa do § T' · A DinmkrExecutjva da FASldel1txmrá b exerceráRegulamenlo do funcbnamnlÒ do" Meqlado, 6Bm pejulzo .suas ãbfbdções de, fmtao 8Admhlstraçao através de:
cjâ3 nomas e dlmüim e$(ábebddas 'iob Estatutos e m m- ' · ·
gimenlo Interno da Fendação. . ' . , , I -Ato da' Dlrotorij -quando o ab bremanMo da DiMoiia

.
, · ' em Conjunto;5'È¢ÃÓ lV -' -""' ""' · -

DA DIRETORJAJ'XECUTIVA JI W Ato do Direto r-Presldento - quando indMdual deste,

SUBSEÇÃO I " llj · Portaria 9rl|ar|adà da"s litulam das órgãos e selo-
DAS DISPOSIçÕES GERAIS res da DketMa-ExÁilNa, par8 OS câso9 egpec|¶cos, de:

Art. 37 - A Dir0toria'Exocutií:a è o óWão da Fundação' · a) mgu|amentaç:;j dos servlçôs da Fund%ão;
de Atenção a Saúde Cifj ltabuna- FÃ?J, dlmkmenle vInculada b) Mnanejament(') movlmntacão de pessod;
ao Conselho Dellberativo e, indim zniente à Secmtaria do c) qudquor maléda natyne'a ·'·mnõmica- fimnceka.
Saúdo do Município do ltabum, Qom|)6dn~, Néúm das fün- ' · ,
ções espedkas de gestão 0 8dmj|)i$tr&qàQ, emmcr o pIa- IV-Ckú3m da Sn 1çiq emanada.dos Utulams de qualquer
nejamento; a coordenaçêo; assomn.rmnlo; a execuçãoi a setoç

.
avakção, e o controle interno das elividades da Fundação.

, v-Qualquer outra "xma em que 30 expmsse os alós de
Si 1" A Dhloria-ExecuUva da E4Sl, obwNadas 89 1lml- ·ggstão e 8dm|n|sj/açi:o que não 681Bkm enqljadr8da3 has

— lações pmvbtas nesta Lei b nos sous E3tmulo3 0 R%hnento e|6nujd8$ ncs lnclsss l 8 lV do pmúgrafo anterior,
Interno, &ntm do ãmb:to do suas cl)m:®l!hbda$ e Jurisd¢ão - °
tem amplos podem de admlnMmçlo a S 8" · Dos atos da DúdoM!·Ex0cuüva caNr6 rêcurso para

o Ccnselho Deübemb'vo, 0 se a matéda for de natureza (inan-
§ 2" -' Caberá diretamente ao Conselho ceira ou contáblj, deverj manifestar-se sobm o recurso, o Cori-

Deliberativo, e Indiretamente da FAS1, o controle e a ·selho Fiscal - CE
fiscalização interna e externa da3 atividades admlnls" § 9" - A4 atnlji';'k'üe3 e compolêndas cjoej Ulularm dos
trativas da Dimtor1a-Executjva. - ' ' órgao8 e sepm cjq ',:j|mtDn+Èx«uiiva, amo 3Uã forma do

.
' . aganLuição, ifuncbntmnb 0 goMãu 3efãj Rmabeleddas no§ 3" - Em cosos omergendab 8 DlmbrlaExecut|Y8 po- . Eüabub e Roglmm|b irhmo da Fundação. '

derà ckcidir 'Ad rdomndum' do conselho dolibmlivo, em
questões de competénck dme cõk.yIMo, dõvendo, pd- ' '

,

,I)
têm, os atos'e 'dellbemçõ03 tomadat seem ·sUbmgt|d88 à ,subSEçãj FI
Bpreclaçgo do CD, num prazo de 10 d rs contaW dg expeéj-,' DA!" QOMPETÊNCVAS
ção dos atos, ou íoqo cesse 8 situap'k do 0mer99nd&



ArL 38 - Cornpok a DiretcWa-EmcuNa clontm oun3 ' 3U88ÈGÃO iv ""
atribtúçõÚ, éUabekcjdas em mus Elgtaújb8 e R%|méntcj In- -DO QABINHTE DO ,
bino: . ' . . ' I-JRETOR.PRES1DENTE '

Ê' I - mpcemnw a FUndoçâo'htravóo do 8cu Dlmbr-F?md-w 40 - çj c3Wriote do Dkoujr·Pl0s|den(0 ô o ó1\Qão da '
denW, em juízo bú exb'ajudkjahnonto, Uv8 ou pwdvamento; Furbdgçao do Áhjl ção ò sua do lWbuna - FASI, diretamente l

' E, - vincúado do C »ítdho Ddibehüvo d8sto ente, 0 lndMamenle )IV -.e~fkar &(kj8 mpoclflm do gwtão e admlnlstra- à 8ecirata:k :víun1dpd do "Saàd8, compotindojhe, o
çâo, alravó6 de 60u Diro,tor-Pms\dmb, quo 'dmterão 6Br ho- Hssm8oramontc l) oomulbría técnica admlnlskaliva e finan-
mo|og8do& 'anudmmlo pelo (3onsdho Dóúbâaüm, 8pmvar\- calra; a8685$onj/;l0ntob ajnsuí(oria jurídica, planejamento:

do o Relatórlo - Gera! da Dkebda d o Balanço Anual. ' direção eb supvrmüo da amcução das alivldadeg e serviços

Bmpmndidas pb a Fundação;. gerir as disponiblüdadas finan-
m - examinar, aprovar e dobnnlnar a exaouçâo dos pl,a" ceiras ô p6tdmj da Fundação, fornecer orientação e

nos do ação o de trâbâlho dos 0 u~ da FASI:

. corwültMa fòcni» em 8&$unto$ Hmlnhtrativos, eccmômicos,
- financdm, conlábMs, onµjmontàno&8 lribulários miadamente .lV - 8pTovâr exs rdatórios ,meruak o anuais dos domais

órgãos e sdoms da, Fundação; ,, em admlni3tmçãj hospitdar...
d

V - requlsltar através d8 seu .Dlrabr Fkísú&nb as vectm Art 41 ; C) gablneb do Diretor Presidente ê büãrizado
públicas mcúms ò11Qlnàn9s"do &3br pdvacb dwtjnados 0 palo Diretor - "'(.6|donW, dlretameMé subordinado ao Con- ·

" Iou dollldo3 à Fundação; sdhQ'De||b¢rt'l'|'; - CD, çscotnldo e nomeado peb Chefe do
" " " ' Execuüvo Mu:i'c ,'al, p8m exaidcio de cargo de pnpvimento

VI elabmr anudmonte, nas datas eslabekddas nesta em comissão - (j reçáo 0 Assemramenlo Superior, corripe-
lei, através do ljketoc-preskknb, a Pnopcda O~rltária da. Undo4ho denW (ft tms à3 atnb'j|çòe$ que lhes sejwn delenu
Fundação g encamhhâ-la ao ConsdFÍo DejlbeMvo pm ar ' nos Estatutos s ro R%imenlo. Interno da Fundação, as s6-

""' disaitlda, aprovada remotlda ao è¥0cuüvo Municipal pana çµinbs:.
D

fim de homologação; ., . · . :
"Vil -'4uôober,' através .·" . l -mpte$enlµ.' iµ&ASHükla| e'8x(ra@dida|mento, aúva e :

I

as matérias reínüdas à apredação da Fundação, dar-lhe a passlvamente o:i delegar poderes a qualquer preposto da '
t'ani|ação r®mntai, bem como mcNer b comôspondênda ,FAS1 pam exerm a mpmsenlação da entidade;
dMglda à Fundação e dísüibuija enho os vá/iosi órgãos 0 se-
lores desse ente; . ' It - nomeai Dj, membms das Cbmissoos Técnicas Tempo·

VIII - realizar o expedkmb da Fundação; '

LÁnàs,çriadas pÍln Conselho D3libaratlvo da FASI:

JX - maúzar operações bancáiiqS, hdusjve. errúürdo echo-,
ques e ordens de pqgamento, movlmentmdo &6 mspedivú ,1 Ill - $upennt3nder bs aüvidades da Di/elo/ia-Exeaj(jva e
oontas, devendo os .doanémtas mfemnW a etas oçjemçõtj8, dos dqnais ¢'tgãm e %tore5 da FASI; .
indusive, chequmj (j outras ordons de pagamonto rüceba- '

. :rem as agdnaturas do Presidenb e do Coordanador Admh& ' lV M prover 0.3.recuí$os mm9rios ao alendimeMo dos
,trallvo Financeiro, e na ausência d0sbg, mcMmentarão as am- objdivcs 0 at/|'uCH$.6$Mficas da Fundação;

tas mdizarão as demais OP8|7b=S bancàiw da FÚndaççlo, '
o Coordenador Médico. V - m(jvin)gl·í'$' juntamente com d Coordenadcr Admims-

X · gMr e admlnlstrar o Hospüal da B&s8 Luiz Eduardo traüvo Fmncehm contas bancâri83 da Fundação. emilindc "".
Magalhães - HBLEM, eswbelecendo, normas e d[m~ qw ' chÓàljgs, ordan'e ce pagamen'o, realizando operações banyw
rlomarão organizarão o fundommnb da'ÈASL ' " .úíias e simila:eà; ,

"'" ' ' ' ' ' ' VI - firmar c.xkatos, acordos, coiívênios o termos cíb par-

. ' SUBSEÇÃO Ill . . nií88 cem 03 ó';ãos públicos nos três níveis de poder eda ORGANIZAçÃO E ESTRUTURA AD'MI. Qovomo, com as (nüdade8 do setor privado e as do 3' setor

' NISTRATIVA . " ' -OSClP;
.

VII - adminlsbw o Patrim6nlo da Fundação;ArL 39 - A Hmloda-Execuliva da FASI tem a Wljlntg ,
eslnilum bêsica; "

, V1F!meahzar a íecdta e ordenar as despesas:
a) Gabine@ do Qkgtor-Pm$jç|enb - GP;·. "

, lX%dminjsLrar}o pe3soal da FAS1, aimiündo e demitindob) CbordenadMa Admk)istraüv&Financ8ka - CAF; ' . .
C) CcKyde[jEdoria Médica - Cm; emp%ado6, à ntin UmW do autonzado por m Lei, e
d) Ass€)ssolig jurkjica - AJUN ,'," · observada &$ € úglndu kgak;

.
X'- trànMMr 3? ,íidarm da Fundação no àmMo 8dm|n|glra-

r " xi
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two d8 enljdade, conmdar Mas, lcz 1ç8$ 0 d'omde atcjs m- ooanômEa 0 ¶mrmlm da fasi, mànhmndcHj8 do maneira
K

kMoa ao ms8od dà FAS1; " ' ' " . ' , sblemáüca e ç!yno|¢lglc8,

XI - conotrvir Egpyda!8 do mpmantação Qi 1" - A Coordl[mdo,h Adm/nküadva Rmnca/m é o
dodgnar60w mombm paro roçmuentár a Fundaçãç)em e~ ólgáç) da FASI, "dlmhimrM vInculado 80 Gablnole do Dirclor-
Icis clvlcos, dentlficos, BlÜGÚCOS, ldkl]çjs(S 0 astx)rú"v08; Pmsddonto 0 [ndinw10nte.à secMMà Munkjpal de Pfanoja-

mmb o Finanças, lé'.da ocno flndldede kmecerodentação e
XII - d85|0nar Mmvês do Ato dc· Presldenb substituto para téC:i CO om· ags(jrb9 odmlniMrdivos, econô-

as falias, ausõndao 0 lmped|mor(03 lagab' própd&y 'e d06 micos, financdro s, c:oMábds, "orçammlàrios "e lributârios,
damak Ululam do8 órgãos 0 sobm a Fund=1 , 'notMmnw en 8dmini$lmo hospitalar à Fundação.'

xm - dgr vumMçBo Uubm0ljda3 ho CD .da S -2° - A CocrcMwdorlw AdmlnjsUaUva F/na'nco/ra ó
FASI; ' , . . titularizada pelo cool(madcjr Admlnlstraüvo Flnanmiro, dlrela-

manb wboMiríado ilO Dlmtor-PnÓÍMdeMe, compdindcjho ã:s

xiv - dotom1nar 30 Coomonac orAdmlnbUwUw Flrwncd- atnbU!çÜo8 quo M F,ü'8m no EMatub 0 no Regimen-
ro q íwantamcnb dcs balan'cmeE hldnsa|s da Funçjação to Miemo da Fundaç,jo.
sua remossa à Secretaria MljniciF?| de Saúde pam fins do "

conhõcimento e apmvação: ' ' . " ,: § 3" -A Côordâmdon'a Médica ê) o órgão da FASI, direla-
. ' menW vinculada ao (;&bind0 do Dketoc- Pmdderite e hdmla-

XV - remoter ao Conselho Ddi%ntivo paia fins do al=: Ínenb ò ~tarjaN|uliapd do SUde, lendo ccimo findidadg
vaao, nos dutas pmlsdas nesta W,,') Balanço 'foemoer odentação e axessorammb técnico em 8ssumos
billdade; o ReldórSo Ggraj 0 ? Plano do Ação da Dineloda- médcos, 6tk»s 0 Ckntilfoos, notMâMN n8 gestão hosplta-
Exòculiva, b Pmposk OtpmentâM. da Fundação, beÍn GonA krà Fundação.

uma vez apmvados, pmvídõndar a íemusa desses doeu- ' d ' ' ' '
mcmle, ao Execuúvo Münkjpal, Ka Seàuúa Municipal de §'4" ?Á Coard0llildQlíqMédiGa é Mahuida pelo Coonde-
&\iino:pàa'se'iem >Ammmd%dm|wYmtE8ubominMD «j .Dkdor.PmsldeMe,

(.ei; . competln&lhe às '¶|libu|ções que Hie se]m g0fçridas no Es-
tatuto e no Reg|mel|k) Interno da Fundaçãog

XVI - elaborar o cronograma arüal das 81Mdad%esµx%
Reas da Fundoção e submetè4o á aplecl%ao dci Conselho " ' .§ 5? .A Assas8(uia Jurídica é o órgão da FASI, direta-
Deliberallvo, para fins de apmvaçàj; ' menW vlmulado ac GiMmte do DlÍebt' Pmsidente e3 indirela·

rmnb à Pmcuradôro Geral do MÜnlclpb de Itabuna, tendo
XVII -dolormtnar a roúmção cIa uxNbúidacb da FuMa-

çao; como fhdldB pm|ar asstmammMo lécTlkx)iuridco à Fun-
' dação, .mpmentâja wn julzo ou Jbra deb em.munlo de nalu-

XVIII - deleminar o mgislm, am sisMa pmpno, Bob im ]ut1dica,' bem amo assumir a defesa dos lotenesses da
alôs 6 falos da gwlK onç8mn(gds, iinancdm b paHmoNal enúdado l')â9 çàUN3B'07) quo esja hgum como aubr, Nu, assis-
da Funãção; , " , tBnt0 ou lnlervenbntn;

, y

XiX - ohenlar, superviskmur (t nscaúur aBsaiujTBção ' § 6" - A Assmot/a judd1ca é ütuWizàa pdci Assessor
contábil: Jut[dico, dimtamcnk sutudhado ao Dimtor-Pmddente, dele-

'- dndo-tN Igueis athbàçW às estabdedàs no-art 23 e se-
'" · XX - dabcirar mapas demordsa6vos dos.emptédkms a 'guhtes do DeMo n".5.932, de 01 de Jamim de 2001 - Estru-

demais tfangaç~narlceira$ 8 cmditidas |uízadaS pela tin AdmlNsb'aliva do Munlclpio da Itabuna, em re|ação aos
Funãção; .- majmdoms ]uddkcs da Pmcumdorla G6mj do Municlpio da

ltebuna. '
XXI - sUNNisionar a execução das aüvidades e seMços

que digam mspeito, direta ou hdlrelamenW'a vIda financdm
da FundaçãO, tds como: 0$ai|umçec de livros, Nhag, fomú- sugestão v
iáíi® e OU(1D$ documEin(o3 do ndu liza conÍâBE ' ' 'HAS REUNIÕES ·

W

XXII - atuar no âmbito da FundiçÓQ como'aqento setodd Art 42 -ÁDm(doEx~|Ya da EASI, suas dlrelorias e
.das dividados reladontidas bob úMemss Rn&nGeúü8 cxmtábels dopattammm, PW balar asumtm do sua competôncla,

e do lnformâtka da Fundação;' . reunlrm-à' " " ' l,,) l'

XXIII - br Hbm.s|ja guarda os pàpêls.e valom da Fun-. '"I - Om[nanámenb3, uma wz por semana; LY

dação de natureza financalm, oontre àjei, fkçat, confAbdl, II "' Ejdnaomlnanunmnte, 6emp:0 quo bb fizer necessédo, à
tisllcos, bem domo (odo8 agudes que digam mpdto-a vIda convocação do Dlrdor-PrMdante ò sQ|icltBçao: ,. .



' ado Pnofdlo Munldpal do A contrMoç4o d0 poosoal para o Qmairo ,
b.do soGmàno 1\Aunidpal cb 8aúdeÍ ' ' pessoal du FASI, para exercido de empmqo púüiw ('eçµ'
c,do Prosldônte do Coh$dhobmbekraUvYj: ·. " "celotjgt8) r.u carúWr pormanonte, sôrb na formo eglobdeci

' d,de qmlquôr comdholm mmbro do Corwelho Ddt»naúvo pela Cor'dituiçOo Federal88 - art|Oo 37, H1cí8o8 l o 11 - e
- CD deu do Cc~olho Fbcaj - CE. ' Ld Orgà7i::b do Munlclpb a Itabuna, bpô6 aprovação ' '

Üb -quaiquw Dimtor cj8 Ff81; ' . concurse. 'p'3blbo de çjnjvà3 e llhjlos, reailzado na forma

' qua dísplk. !1 lb Led OWàN= do Munldpio do Haouna - LOM
§ '1" - Cj6 demd3 58lorBs da FASI n&o.tEW8o MjfjiãO pró- a 1oghs!eçb/ fmgral oúadual perlinento.

pria, hunirm-ão em munto com a D%hx1a a qw esWjahi
vlneu|adDg,

, · . Art.
: A FA81 podorá ainda conlratâr servidor e .

mglmo tghujorár|o 0 exeopçknd, ne brmoo om quo e,31
'· § 2" - Da todag os rowÜõ¢j8 óqjõoq conUwUvos da tXbbc8 0 N 4mp CchsüWcbnaL art. 37, lX, 0 na Lei Municip ,

FASI B8rá lavmda.a ruspoctjva Ata com 6lnm cjo9 ~bg, n' 1.623, Jp Id do abdl, du 1093, apôs oprovaçâo em testo Cl )
q pmnunclamonW do 'prcxmoo do dkamião 0 Yotjàçâo, no ·obçõò µ.bl\a p&N prgonchlmGhto dã9 v8g0$.
fõnmydo estilo.

§ 1° ' ç) Edital do Convocação para a realização do test ,
§ 3" - A pedido cjb .qualquer consdheko ou Ulular cjqs de Sobçjo Públlca de guê trata o caput deslê artigo devei '

(%àos e %tore8 da FASI, a ata ou atàs da sessão pockrão 8èf apmvt'cb pdo Consdho DeÍibemtivo da FASL por mâic
ser mduzidas à krmo, o qud wrá oxpedldo em duas víb3 da absoluta ce sew membros, medianle a edição de Resdu
senc$o uma debs fomacida ao 8olidtanb e 8 outra ai'qulvada ção NomaSu, homoBga(ja palo Chafe do Execuüvo mecji
na Hcjotana da Fundação; .' anb.decretc, |)OS termos do disposto nesta Lei, ¥ :

§ 3" - Às rwniõà exbaadiráias cia FASI, quan- · §. 2" · A FASJ pnomovwá curso da alualjzação, g'alu

do se fjzgr nec8ssál10, terão amNa àivu|gação, 8âjvo 'jptativo p.à·ügoajpamek8 do quacko pessoal da extinta CC-

à3 rçstrlções necmárias a manutenção da seguran- operativa. ·?Ug·disputamo v8ga$ no concuno público Ou

,., ,· , , 'seleção pC'tcca,, exW)sh à comunldade aiê as possbilidâ- ,ça, e cbbom ândamaMcFumj!abdhw¢m "·" "' "·""- ' ' des nnacakà.^3dminislratjvas da Fundação.

§ 4" - O Regimemto Interno da FAS!, normaüzará 8 fòm\a - ArL à7 O tpglme de lrâbalho dos semdores mumà-
(k) pa1jcjpgção popular m munlôes e =mb|éla8 da FASL pals da FK4 sorá q %Ukdo pela Consolldação das Leis do '

, ' ' Tmbalho-CÚ' 3on Ópçáo =1o Fundo de Gamntia do Tempo !" & Sewlço ·, "GTS,' vfnoulada ao mgime gerd da previdênck -
" CJU4TUL,O·N'

q , do quadro De pessoal' ' sodai do lp SS., '

"' f . A"L 4U À 8o|'dtaçê3 do Wrelor P(esidenle da Funda- ·' Art. 43 - Para a execução de scu3 tins especl f ção de Aten;h 8 Saúob dE Itabuna FASI, podèrá ser col0cã·

cos eb .cumprimento de suas atnbu|ções,·g Fundação do à disposiçjo da Fundação, servidor municipal, ocupante
de Atenção a Saúde de Itabuna - FASI, m um, Qua- ' de caqjo de çovimnto efetivo, ou de prowmenlo de cornis-

dro de Pesoal com servidores públicos ocupantes de: . são do Quadm cj8 Pessoal da Mministmçâo Municipal Cen-
t'dt'ada. ' . . J '

l - cargos da provimento em comissão ' '
. - ArL 4'J I- jô3 3ervklom3 municipais lotados na FASI, a

u · servidores munidpds cobcadm à dlsµ%ção da FASj; queúquer tiúo 3slão dlretamenb subordinados ao Dkêlor-Pre-

' ddenw e indiretamente ao Chek do Êxecuh-
Ill - emyegos públicas (Regime CLT): vo MunlcbaL " '

'~P"

lV W contratação temçµáiia nos ferrms em que so dkpõo ArL 50 ,· Para 8 reallução de seus fins especihcos, hca
a Lei Municipal n' 1.623, de 14 do aMl do 1993.. . a Fundàção :9 AteWãQ à Eaúdo de Itabuna - FASI, devida-

' rmnb "autor;:':l.3 q tencdri»r serviços para a cmlralaçêo de
V - tescMmção de serviços, · . ' ' p066oeÚ T)â8 i tuis da manutsmçào pradial, refeilóno, lavâme-

ria, segumnçi., ímpúa 8 J8r:j|naggm, na forma do que pres-
Art. 44 - Os cargos do provlmunto om comiuão da creve b bgis açjo espedtica aúnente à mat6ha, celebrar con-

Fundaçãb do Atonçõo a Saúdo dó Itabuna, ¥râo de 'Üvro no- batos e convênos da cooperação técnica e Rmncaira, cons-
meação e exoneração do Chd5 do èxbguüvo Munldpal na ütulr consórdc's com pessoa flslca 8 jwldlcâ de dlreílo priva-
foma em que dispõe d at 37,,11, da Condtulção Federd /88, do, conkair eÀ;Asúmo e contratar financlamenfo com esta-
a $báo providos do conformidade 'com o dkposb neda boi. bdadmenlw d cnódltcj nacbnals o oslrangeir03, fornecer

%

"=Í'"E;,
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q
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$cníqcg
odabdocor pruço p8ra OIl mesmos, q ainda ixã wlho >1ibêraüvo-çD,"ia Gabinete da Dimlor-Presldente, pàta

as pollt|êas para a admhlslração do xcii pessoaÍ ' , hns de 6Elr di6culj& fj aprovada, ou nãq por este CD!e0|ad0,
' " ria euniIG mud da Fu 'Rjação pam. esta fim, na foma do esta- "

Art. 51 - Os cmgos dwpmvimonto em ®mksáó'da ' beikcjdo nesta Lei. ' ' , ' ' """ ' "' "
rFAS1 serBo µov|do8 na foriiía do est áb(?kclm?n!D àutMzado

no art. (S e seguintas dgs1a Lei. " ' . .' § 1' - Á proposta Of ;amentátk da Fundação G0rá aprese+',

. , " , ' ;·
tada acj Conselho MlberaUvo, 6Qb/e à forma de AnlepnNo ,

Art. 52 - 'A FAS1 poderá come tier na forma a leglsf'á- do Rmoluçâo Nomtiha de B|jlorla "? Dlrátoria Execuüva e, l

çà0 ospodfia, espedalmeríle, na Lei Munldpal n' 1,818, Úm8 voz âphvada, .Üá, em 03 (@) dias oncamlnhadtÍ '80 "
· de'22 de jmelm de 2001 e suaS pòs.feriÒres dlemçM m- Chefo do.Emulivo Municlpal, vIa sQ¢mma.M|jníc1pd d0;

,

{}í08 ramunomdos ou-não, 80& esl(jd6nles,da ãma módica, Govemo,gm wr t011010gada por decreto, ." ',/
om nlvd m6dlo ou Bljhenor, 0mprEBndàndo, e$foWos pàm ' ' '
doslinar Un|dade8 dldgidas do Hogp'íiàl - E=la,' pam o quo 2? - a' tnÊjn[(açjo dá pmposta onçamonMa da Funda-,
fica b dmdo já devldamonlé Bu(od7Ad&,' ' d ção sÓrâ %U|anzad8 no Rogimon(o.|ntem0 cksta ente. .- "W ' . .. "

h

·;-. . - " " " . " § 3" - A pRpo$lg orçamonMa da Fundação, devldamçk

CAPITULD V 'i ' " fÓhomobgada pêiQ do'Execuüvo,na fomaeslabel#?-
da PROPOSTA ORçAMENTÁRIA E DA . nèsfa Lel,inlegmráaµòposta omµnentáda do Munic1ploqum-

PRESTAÇÃO DE CONSTAS ' do da mmes8a deag b Câmara de Vereadores. '.' ,"i;5. ,
DA FUNDAÇÃO . - ' ' ' ' ,:·:'..'

4wv m
SEÇÃOJ " , , " SEÇÃO Ill T 'g '·'

' DAS DISPOSIçÕES GERAIS .. " DA PRIZSTAÇÃO DE CON AS

Art. 53 - O exérclclo finano?h coinddirà am d' ano . 'AH. 59 ·A'Prèstaçãò d6 Contas da'Fundação de/|lcp

civil, µ:-;G,;a~ ,,:-±¥.* forma conlâbO, sôIide
" .. dabonàdà pelo Direb)rkm5idente e"pda Bire!üdò AdinlnGd

ArL 54 - AAdm}r.|slmçãonrlarmira [j pabimmid ÕÈASi liva Einanceim da Fi\S1, e sará aprúenteda na reunlão otàá-
observará os.prlnc1pios gerais a as dirotrlzes b,ádcas, ' . ria anual da Fundaçho, em 28 dei fevemim do cada 8no,,i:(llk

eslabekcidas na |egis|ãçâo eypecln¢a: clonsÜ[U¢lona[:'(õd0- , següerM 80 èxerc |ç]q financeiro vencido ao comg'

ral. esladud e munlcipal, -' '· ': . Dehbàaüvo' - CD, "la µblnelõ do Dlrdor Presldante,· m
Bor dlscuüda, aµÔvida ou não.

Art. 55 - A emução oWam€nlèàa e a pmstaçãÔ ànuai

de contas, obedeçerã(! às norma3 legals dê ümin1Waçào ' § 1"'- Manlfedar-se-à so* a Prestação de Con(M':ãii'
financeiras, adotadas peb Municlp,o, de confoMdado com o FASI,'mHante d c."CMmenb do PARECER, além do çoG
disposlo na Lei n' 4.320/64, e oco TerÊj dümfom1dadg,ajm salho Rdabc da Mêda, a Prooumdoda Gemi, do Mun1clpb

- T(j estabeleddo nesta Lei. ' ' de Ibbuna. Ü
F ;

~

Art. 56 -.O Plano Gord de CoMas discdmhanã bs de> '§ 2" -APrmaSãQ da Contas da Fundação sará opKuda
~pc$8s as receitas e demais documeMos, de fioma"a possl- através do Bd|çã3 cjb RBs01U¢ão Nórmativa do Conse[hó

ilitar a avaliação e administração da'FASl. ' · . Delibera6HD, 0 lÓ será mjekda pela maiaia de d& 'tèr-"
~·

, , ·
ços (2/3) de memtm do çdogiado, ' j,',"'

Art. 57 Os prjgramas e p1o,Fgto5 aprovados pelo Con- ' """
selho Delibemlivu, cjjâ execução ultrapasso um exwàdo fj- " § -A PresM;ào.de Contas da Fundaç6o lntegrará'q tiã
nanceko, deverão conslw da Lei O pmenláha Murúdpal! I-OM; Munlclpb de llebuia, quando da remessa ckda ao eqNío
do pIam Plwianual de lnvestimenlcs - PPA: da Lei Munldpal Ídbunal de Contas dos Munidpios do Eslado da Bahia."'
de DkUizes.Oíçamenlótias - LDC .e do Chçamonto da,Funda,
ção do exerclciÒ financeiro subsuqGenle. . " · ' . ·5 4" - A ResÒluçbo quo aprovará Prestação de cmúS'çja

·F EASI teà canàlor ncsMaUm; b deverá sèr homQ]Dgm·'Óbà-
v6s da decmj,m'D Chefe do ÊxoaÀivQ Munidpd. -" '

SEçÃO 4 . . ' ' ,
DA PROPOSTA. ORÇ:'jLMENTARIÁ ·' ' - . È CAPÍTULO vi . " -

1ASDI$POSIçÕES FINAIS , ?
Art. 5B - Aiê o dia 30 (lílnla) de agosto da cada ano a "

Diteloí1a Execullva da FASI, daborarEi a pK)pcm8 otyamntb 'A,rZ 60 -'Ne pr€u1? do aló 30 dias, 'da dât8 do vlqêMa
ria da Fundação pem o oxerclcb financeho w5mqüantõ, opto- ' doda LoG o Come ho Denbemuvo da FASI, na formá m-
vmdo-a por maioria da scLj5 membtog q mmetend~'adCon· ' belòcldo nesta Ld, dàborarà àg Estahjtog e o RoghnoMQ

,' t

,' h '

· Y
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L
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tomo da Fundapão b os remewá,"vla Socrotâria de Govomo, cessão tj35 emp'osas' (pesso35 ]urldicas), 0 '.3

ao Chob do Exucuüvo, pam o devlda homologação. " Código .Cid E:'asg|eho no que concerne à mdiêk, "J Ftsmí '

. , - , . . : ., çbo de Átenção,a SUdo 1tabuna·FAGj, sucederá l' Art. 61- Os recursos da "FASI Bgrao deposltodos em Autarquia hw :@tto de Atõnçko b sua do ttabun: JASl, Cf i
' banco Mdal, salvo convgnçãD em contrário, Úprossa em sou Uvn e pisidvo, dkéllcs, obrigBç685 e responsabihdc

fÔcOntrato ou conv&ib. ' dos, " ' '
.F i

.

. Art. 62 Ab declsõgs. do, Corwelho DoIiboratlvo-CD, qm Art Etna Lot em vl£7r na data de BUB pUt)hCàçãc
Mam degpesgs 601üj, wecucadas. sb hoywr m"amo3 finah- . . ' '
cAros dlsponivek. ' · . ' ArL 7D - Ficam revogadu3 tis diSposiçdjos em 6ontreno

·, . o, em bsp(cj, a Lei M(jnio7d n" 1.773, do 2S de setemtm
ArL 63 - Os prazos ostabokddos nusw Lb1 somonto do 1998- 'nsdiuio do A(ent;ào a Saúde de ltat)una-LASl e SUd!

' corremo em dias Úlois, salvo as exà=8 pr0vl3li33 na norm ijosterbru.[ a4tmções, bo n como rospediva mDU|amon(açbc ,

estatutáda ' . , , ' · expressa nO lxcreb n' 6SF5, de 2g ch selom'bm .áe 19%
a' ' ' W

ParágrMb únjco - Em qualqwr que$uonam€jjb so- ' gabi,net1! [}o PREFEITÕ MUNICIPAL DE,ITABUNA, em
bro prazos, na dúvida, aplicarm- à, no qw couber e não for Z7 do julho d3 2'004, ' "" r . l

àjnfüfanto, 8 kl CMI atlncn(e a matéria. " - , ,
·4 ' G F l

'Z": :
ArL 64 - Em nenhuma hipólese sorão dlerados os pm- ':. .

zob edabelecidos nesta Lei, sdvo motivo de forp maior, da- ":·. k
vidamente comptovado, a roquorimento de qudquor Conso- GERALDO SiMCES DE OLNFjRA,'!.e l :
lheiro, · . ' ,.:. Prefeito , l

*" " Art. 65 - A Di;etoria-Exacutiva 'e à demais ' ' , ,,.-""

if. '.' "·Diretorias da FASI darão,' obrigatonamente«iaiendl- , .MOÁG1R.SM!TH l·ima' ,'": -·'
menb ao.,püh]iç0*aGed0$da'fudM%~i Secretàrio çle Governo "U" !

hÓiàrioS pneVistos nos regdaÍnentos dôs nesD'ecüvcks ;" !
órgãos e setores da Fun@ç¢o. :' :

L

· Ç ,

F
.

ArL 66 - A Fundação d9 Atenção a Saúde de Itabuna- " PAULO EÉIGlO BICALHO '.4' ,· j
FASl,'para a realização de seus fins e$peclnco8 0 cumpd- ' SeccetMio de Saúde l
mento do seus objdivos, poderá vakr-se do Serviço' de , .-"' .

\'- :. . Ivolunlarlado, exeíddo â fílub gratuib, gozand0 os vdunlârbs . · " l
das prerrogativas de Id. . JOS:É 0RL\NDO ROCHA DE CARVAI,HO i

pnmmdor-Geral do M|jnici® :-' '"" l

, Parágrafo único - O serviço de volljntanaào de que "
tjátâ o caput deste artigci, será r%u|amentad0 nos Esta!ub3 _ " "":.-,·-:. " '
da Fum$ação, observada a kgislação espedflca sobre a'ma- :!3'

'"" ' ' '" ' '!ê"í'"
ArL 67 - Fica o çhefe do Execuüvo Munlcipal, 'Se,

, cáso se torne necmsário, devidamento aütMzado a :g'",4m· ahrir, mediante a edição de dgçmto, n?Tesoumna MÚ-

' nicipal, Crédito Especial para fazer face às despesas M::'
de execução desta Lei, àt§ ,0 limite máximo 'de RS 8ê-·
28.500,00,. valendo-se dos' iõcursas Previstos 'nos :EZ>'-,

' incisos l, ll e Ill, § :1°, do artigo' 43,'da Lei Fede® n? . '. ,é
4.320, de 17 de março d8 1,964 e SUã3 ulMores al-

· terações, respeitadas as. llmitaç6os e BXigênc|as rS".P

estabelecidas na Lei Comp|érTientar n° 101, de 04 de '.""·'
maio de 2000- Lei de Responsabllldade Fiscal, ' ·"."' ie : I

l

, Art. 6§3 - Em consonância com o principio logal de 'su- . . S';'.?: !·" í-' '
..I

K

..

'":'i,', ' ;'" "Ê'.
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

i PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

^CONVENIO N° 013-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI II ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAçÃO DA

PORTARIA GM/MS Nq 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAçÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - !

CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171.

DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura
Municipal
de Itabuna

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPj:08.218.991/0001-95

Secretaria Municipal de Saúde - 28/10/2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número

N" PROCESSO ADMINISTRATIVO 141-S/2021

Responsável

Geanne Magalhães D. de Carvalho.

Ao Sra.
Elisabete Avelino da C. de Souza
Chefe de Contabilidade

4..

Após análise do Processo Administrativo, que tem como objeto: Convênio de transferência de
recursos para custeio em caráter emergencial e temporário, diária de 20 leitos UTI ll Adultos -
Síndrome Respiratória Aguda Grave( SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12). Protocolo digital
n°65835/2021, atendendo, verificamos que o mesmo atende as exigências de razoabilidade. Para
tanto, solicitamos do setor de contabilidade a verificação de dotação e saldo orçamentário para o
mesmo.
R$960.000,00

4~

A":

f ,,J""
y" "

Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Av.: Princesa Isabel n°678, Bairro Banco Raso- ltabuna-Ba

CEP:45607-291



lm1 FK,51ITURA MU?4K1PAI

0 0 ITABUNA Secretara da
0 " ' ' Saúde

~ F sr MX) DA BAHI A
""" "" DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna 28/10/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141-S/2021

Número

Cl-238/2021

Responsável

Elizabete Avelino da C. de Souza

Ao Sr. Nadilson Francisco Alves Esteves
Controlador Interno

(J Em resposta ao oficio do Setor Financeiro desta Secretaria de Saúde, tem como objetivo:
convênio de transferência de recursos para custeio em caráter emergencial e temporário, diária de 20
leitos UTI II Adultos - Síndrome Respiratória Grave (SARG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12)
Protocolo digital n° 65835/2021, verificamos que o mesmo atende as exigências de razoabilidade da
Secretaria Municipal de Saúde, em obediência ao fluxo de instrução normativa 01/2021, que
estabelece o fluxo da despesa.

Dotação Orçamentária

Dotação Orçamentária l Valor

UNIDADE 1019 Fundo Municipal de Saúde

" l P. ATIVIDADE 2397 APOlO AS AÇÕES DA FASI - TRANSFERÊNCIADE RECURSOS

ELEMENTO 33913900000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA lURÍDICA

FONTE 14 Receita de Impostos Saúde - 15% ,

FICHA 253 r" 960 000 00

"' Q
l

l'

"- "u

Ehzabete Avelino da C. Souza
Germe da Divisão da Contabihdade

Secretaria Municipal de Sáude
, Endereço: Av. Princesa Isabel. 678, Bairro Banco Raso - ltabuna/Ba

CEP: 45.607-291



iaAüEí MUNICIPIO DE ITABUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

.: BAHIA
ÉS 'j; 08.218.991/0001-95

·==iie',?, NOTA DE PRÉ EMPENHO N" 0000352/2021 - LIBERADA

Exercicio 2021 Ficha 0000253
Determino o Pré Empenho da forma abaixo

Daia 28/10/2021 Data Ref.. 28/10/2021 Valor 960.000,00
Órgão ' 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária ' 1019 - FMSI - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDÊ DE 11'ABUNA

Função - 10 - Saúde
Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa :0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade :2,397 - Apoio às Ações da FASI - Transferência dc Recursos
Elemento Despesa ' 33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 14 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS IX) SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS

Favorecido FUNDACAO DE ATENCAO A SAI-IDE DE ITABUNA FASI CNPJ/CPF : 02,762.633/0001-62

Balm : CENTRO Cidade ITABUNA

Endereço . RIJA ' B " UF BAHIA

Histórico CUSTEIO EM CARATER EMERGENCIAL E 1"EMPORARIO DE 20 LEITOS U11 ll Al)lj1 rós

O

Saldo Anterior Ficha 1.395300,57 Valor Pré Empenho 960.000,00 Saldo Disponívd 435.80'0,57

(novecentos e sessenta mil reais )

N° R¢quisiçào

N" Processo

Modalidade Não Aplicável

Objeto

SUBELEMENTO

33913999000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 'M) (MMj,üli
LANÇAMENTO!

N' Débito Valor Crédito Valor
Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

60 ,0 - - PENMDõ
O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 960 000,00 62291010000000 - ER.E,£M,P,E,N,H,O,S.A EMPENHAR 960.000.00

Local/Data/Assinatu ras

ITABUNA. 28 de outubro de 20?1

O PEREIRA X NETO FI. to RO iGO SAMPAIO DIAS
SUPERVISOR EPARTAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTO , NALI A ADMINISTRATIVO

lxi. ("¢muhj/üuk hihltcu E/elr(mlt'u /S/ /'¢iKl' l ul l l:,C/ /'r(k/uçàs& .Whlun° /.17) r
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-Sl2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA

PORTARIA GM/MS Nq 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAçÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA -

CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N" 2385171.

MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO

,L

_

_J



"'= ITABUNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
.m~r, ~

_ ,. cSçi,c,n,p,j,:.0,821,829,1,1,0,0,0,125_
MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVÊNIO Nq 013-S/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nq 0141-S/2021

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE

DE ITABUNA - FASI, NA FORMA ABAIXO DESCRITA.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ITABUNA, CNPj: 08.218.991/0001-95, Inscrição Estadual: 71371383, com sede na Avenida Comendador Firmino Alves,

ng 110, Centro, ltabuna-BA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal

de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira, casada, Médica, portadora do RG: 83.814.95-

(b, 70, SSP/BA, e do CPF: 823.280.725-34, residente e domiciliada nesta cidade de ltabuna-BA, e, de outro lado, a

FUNDAçÃO DE ATENçÃO a SAÚDE DE ITABUNA - FASI, pessoa jurídica de Direito Privado, CNPj: 02.762.633/0001-62,

com sede na Av. Fernando Gomes de Oliveira, s/n, no bairro Nossa Senhora das Graças, ltabuna-BA, neste ato

representada pela responsável legal, o senhora FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO, CPF: 062.623.616-93, residente na

Rua josé Rodrigues Viana, nQ 925-NA 8 ao 14.825, Ed. Residencial Winbledon, ap. 902, GOes Calmon, ltabuna-BA,

firmam o presente TERMO DE CONVÊNIO Nq 013-S/2021, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal de 88,

na Lei Orgânica do Município de Itabuna, no art. 2q, III da Lei Municipal nQ 1.997/06, na Lei Federal nQ 8.666/93, na Lei

Municipal nQ 2.201/11 e nas demais disposições legais e regulares aplicáveis à espécie; o que o fazem com base nas

cláusulas e condições a seguir dispostas.

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente tem por objeto a transferência de recursos para custeio em caráter

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DE 20 (VINTE) LEITOS UTI || ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

COVID-19 (CÓDIGO 26.12), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS Nq 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021,

PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO

SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SER CELEBRADO COM A FUNDAçÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA.

CV DA FORMALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DESTE INSTRUMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA - Compete às partes:

I. Ao Fundo Municipal de Saúde:

a) a fiscalização e acompanhamento dos serviços prestados e aplicação dos recursos, conforme plano
de trabalho;

b) efetuar a transferência do recurso em parcela única, referente aos serviços de saúde prestados no
enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme pactuado no plano de trabalho e Portarias GM/MS n9 1.453, de
29/06/2021 e ng 2.336, de 14/09/2021;

c) disponibilizar, imediatamente, o extrato do repasse em sÍtio eletrônico oficial, com ampla

transparência, conforme § 2q do art. 4q da Lei 13.979/2020;
d) fazer a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos, por meio do Relatório Anual de Gestão -

RAG.
§ Iq Cabe à Secretaria de Saúde apenas o repasse do recurso do Fundo Nacional de Saúde para a Fundação.
§ 29 A indisponibilidade orçamentária destes recursos para as parcelas futuras não obriga o Fundo Municipal

de Saúde a realizar o pagamento referente aos serviços dessa natureza.

ll. À Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna - FASI:

a) aplicar o recurso conforme o plano de trabalho:

Secretaria Municipal de Saúde Av. Comendador. Firmino Alves, 110, Centro - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1
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DESCRIÇÃO l MATERIAL E/OU SERVI.ÇO _ " I TIPO DESPESA VALOR TOTAL EM R$

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CUSTEIO 336.800,00

MATERIAL DE CONSUMO CUSTEIO 355.200,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CUSTEIO 268.000,00

TOTAL DO CONVÊNIO COVID-19 R$ 960.000,00

b) prestar contas da aplicação dos recursos recebidos ao Fundo Municipal de Saúde de Itabuna,

conforme objetos detalhados no instrumento firmado, bem como no Plano de Trabalho aprovado, observado o

disposto na Lei nQ 13.979/20.

PARÁGRAFO ÚNICO - A FASI disponibilizará de um corpo técnico suficiente, de nível assistencial, com capacidade e

condições de prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade na assistência aos pacientes acometidos

e/ou confirmados pelo NOVO CORANAVÍRUS.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

C, CLÁUSULA TERCEIRA - O valor total do recurso para a instituição será de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil

reais), a liberação do recurso financeiro será em parcela única referente ao valor de 01 (um) mês do serviço, conforme

descrito no oficio motivador e pIano de trabalho aprovado, bem como no presente termo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUARTA - As despesas relativas a este Convênio correrão por conta dos recursos provenientes da dotação

orçamentária descrita abaixo, sendo que os recursos financeiros que custeiam as internações hospitalares e os

procedimentos ambulatoriais de Média e Alta Complexidade tem, preponderantemente, natureza federal.

DOTAçÃO QRÇAMENTÁRIA

Unidade g estora Fonte projeto/Atividade Elemento de Despesa

1019 14 2397 339139

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUINTA - O presente CONVÊNIO tem vigência até 31 de dezembro do corrente ano, a partir da data de
CV assinatura, podendo ser prorrogado conforme necessidade, com a conclusão dos serviços ou com o recebimento e

habilitação de novos recursos.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado do presente convênio, fica designado o

Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de ltabuna-BA como o competente e responsável pelo

acompanhamento da execução dos serviços.

DA PRESTAçÃO DE CONTAS

CLÁUSULA SÉTIMA - A fundação convenente fica obrigada a prestar conta detalhada e especifica da verba pública que

lhe será transferida pelo presente convênio até 60 dias após finalização do serviço objeto deste.

DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA OITAVA - A renúncia ou rescisão deste Termo de Convênio poderá ocorrer a qualquer tempo por iniciativa

de qualquer uma das partes, ou conforme vigência.

PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer de suas

cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, à superveniência de norma legal ou fato

que torne material ou formalmente inexequível, imputando-se as partícipes as responsabilidades pelas obrigações.

Secretaria Municipal de Saúde Av. Comendador. Firmino Alves, 110, Centro - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2
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CGC/CNPj: 08.218.991/0001.95
DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA NONA - a publicação do presente Termo de Convênio será providenciada pela Secretaria Municipal de

Saúde, no Diário Oficial do Município, imediatamente com ampla transparência, conforme § 2q do art. 4° da Lei

13.979/2020.

DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro da cidade de ltabuna-BA como o competente para dirimir qualquer demanda

ou questão oriunda deste Termo de Convênio, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas, assinam o presente Termo de Convênio em 02

(duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos legais.

ltabuna-BA, XX de XXXX de 2021.

C LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

Secretaria Municipal de saúde Av Comendadot Firmino Alves, 110, Centro SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 3



f n K

Sec,eta,ade 'r;%f ITABUNASaúde ., o . PRÈFEITURA
Nocme Dot «iok

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATIVO I N° 141-Sl2021 i

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI Il ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA '

PORTARIA GM/MS Nq 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAçÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA -

CNPJ (MF) SOB N" 02.762.633/0001-62 CNES N" 2385171.

) SOLICITAÇÃO DE PARECER JURIDICO
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ N° 08.218.991/0001-95

ltabuna-BA, 29 de outubro de 2021.

S.P. n" 068/2021

Da: Comissão de licitação.
Para: Procuradoria Jurídica.

Prezado Senhor,

C
Estamos remetendo a esta Procuradoria, para emissão do competente parecer, o Processo

Administrativo n° 141-S/2021, relativo ao Convênio 013-S/2021, no qual tem como objeto, a
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DE 20

(VINTE) LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19
(CÓDIGO 26.12), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2.730 DE 14 DE OUTUBRO

DE 2021, PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SER CELEBRADO COM
A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, no valor de R$ 960.000,00 (novecentos e

sessenta mil reais), para que esta assessoria emita parecer jurídico acerca da realização através de
Convênio.

C
MláÀjg,QjajSL

Mirella Campos de Oliveira
DEPARTAMENTO DE LICITAçÕES

Prefeitura Munici al secretaria municipal de saúde
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l PROCESSO ADMINISTRATIVO l N° 141-Sl2021 I

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-Sl2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI II ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA

PORTARIA GM/MS N9 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA -

CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171.

PARECER JURIDICO
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Itabuna - Bahia, 29 de outubro de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 141-S/2021
CONVÊNIO N.° 013-S/2021

PARECER JURÍDICO

EMENTA: LEGALIDADE DO
REPASSE DE RECURSOS DE
CARÁTER EXCEPCIONAL E
TEMPORÁRIO PARA
MANUTENÇÃO DE 20 LEITOS DE
UTI'S DO HOSPITAL DE BASE NO
ENFRENTAMENTO AO SARS-
NCOV-2

Instado pela Secretária de Saúde do Município de Itabuna, Sr,' Livia
Maria Bonfim Mendes quanto à legalidade do repasse ao prestador de serviço SUS
Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães (FASI), em virtude da autorização da
Portaria GM/MS N.° 2.730, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021, para enfrentamento da
situação de emergencial de Pandemia do novo Coronavírus, na Macrorregião Sul,
emitimos, nos termos abaixo, nosso parecer.

RELATÓRIO

Em expediente da lavra da Subsecretária de Saúde Sr.' Lânia Lécia
Peixoto dos Santos Silva, fora solicitado abertura de Processo Administrativo visando
formatação de convênio de transferência de recursos para custeio em caráter
excepcional e temporário para pagamento de diárias de 20 leitos de UTI || Adulto,
autorizados conforme Portaria GM/MS n.° 2.730, de 14 de outubro de 2021, para
enfrentamento da Pandemia. A entidade contratada será a Fundação de Atenção à
Saúde de Itabuna, CNPJ n.° 02.762.633/0001-62, CNES n,° 2385171.

Junto com a requisição fora anexada a mencionada Portaria, espelho
da Transferência do valor de R$960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, Plano de Trabalho, bem
como Habilitação jurídica e fiscal da FASI. Ressalte-se a ausência de Certificado
de Regularidade do FGTS e da Certidão Conjunta do INSS.

Anexou-se Minuta do Termo de Convênio.
É a síntese do necessário.

FUNDAMENTAÇÃO

A Lei 8.666/93 determina em seu art. 38, parágrafo único, que as minutas
de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da
Administração. Aplicam-se, no que couber, as disposições da referida lei. Nessa
senda, o § único do art. 116 disciplina minimamente o que deve ter no convênio, "
verbis.'
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"§ 1° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da
Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho
proposto pela organização interessada, o qual deverá contei no minimo, as seguintes

informações:

l - identificação do objeto a ser executado;

/1 - metas a serem atingidas;

Ill - etapas ou fases de execução;

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso:

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das
etapas ou fases programadas;

O Convênio é todo e qualquer instrumento formal que discipline a
transferência de recursos financeiros dos orçamentos do Município para um órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, ou ainda entidade filantrópica
sem fins lucrativos na área da saúde (§1° do art. 199 da CF/1988). Sua finalidade é a
execução de programa de governo envolvendo a realização de projeto, atividade,
serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua
cooperação.

O Convenente é órgão ou entidade da administração pública, direta ou
indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem
fins lucrativos, com o qual a administração pactua a execução de programa, projeto,
atividade ou evento mediante convênio.

Um convênio envolve quatro fases:
ce|ebração/forma|ização; execução e a prestação de contas.

proposição;

Para validação e efetivação do convênio, que terá validade de 1 (um)
ano, o órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos (proponente) deverá
apresentar no órgão repassador de recursos os seguintes documentos: Cópia
autenticada dos documentos pessoais do representante, em especial carteira de
identidade e CPF; Cópia autenticada da ata da assembleia que elegeu o corpo
dirigente da entidade privada sem fins lucrativos devidamente registrada no cartório
competente, acompanhada de instrumento particular de procuração com firma
reconhecida assinada pelo dirigente máximo, quando for o caso; Cópia do estatuto ou
contrato social registrado no cartório competente e suas alterações; Relação nominal
atualizada dos dirigentes da entidade, com CPF: Declaração do dirigente máximo da
entidade acerca da inexistência de divida com o Poder Público e de inscrição nos
bancos de dados públicos ou privados de proteção ao crédito; Declaração da
autoridade máxima da entidade informando, para cada um dos dirigentes, se é
membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou dirigente
de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou
respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, colat ral ou por

l

M
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afinidade, até o 2° grau; Prova de inscrição da entidade no CNPJ pelo prazo minimo
de três anos; Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, do Distrito
Federal e Municipal, e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na
forma da lei; Comprovação do exercício nos últimos três anos, pela entidade privada
sem fins lucrativos, de atividades referentes à matéria objeto do convênio ou contrato
de repasse que pretenda celebrar com órgãos e entidades da administração.

O plano de trabalho será analisado quanto a sua viabilidade e adequação
aos objetivos do programa governamental, devendo a entidade privada sem fins
lucrativos executar diretamente a integralidade do objeto. a contratação de serviços
de terceiros somente é admitida quando houver previsão no plano ou programa de
trabalho ou em razão de fato superveniente e imprevisível, devidamente justificado e
aprovado pelo órgão ou entidade concedente.

A proposta com o plano de trabalho deverá conter, no minimo: Razões
que justifiquem a celebração do instrumento, ou seja, justificativa contendo a
caracterização dos interesses recíprocos do proponente e do concedente: Descrição
completa do objeto a ser executado: Descrição das metas a serem atingidas,
qualitativa e quantitativamente, com definição das etapas e dos prazos previstos para
a execução do objeto; Previsão do cronograma de desembolso, que discriminará os
valores a serem repassados pelo concedente e da contrapartida financeira do
proponente, se for o caso, especificando o valor de cada parcela e o montante total
dos recursos e informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente
para a execução do objeto.

O Plano de trabalho é o conjunto de objetivos colimados, metas
preestabelecidas e estipulação de tempos e recursos programados dentro de um
cronograma físico e financeiro previamente aprovados pelos convenentes.

O plano de trabalho no convênio não se destina a disciplinar a execução
da obra ou do serviço (esse é o papel do projeto executivo), mas a demonstrar a
viabilidade e a conveniência de sua execução. Devem ser apresentados antes da
celebração do instrumento, sendo facultado ao concedente exigi-lo depois, desde que
antes da liberação da primeira parcela dos recursos

Em suma, para propor a celebração de convênio, o interessado deve
atentar para as seguintes medidas: Elaborar plano de trabalho (planejamento) de
forma detalhada, precisa e completa, descrevendo suficientemente, de forma
quantitativa e qualitativa, o objeto proposto, suas metas e etapas: Estruturar
orçamento realista do objeto programado; Certificar-se da existência dos recursos de
contrapartida; Realizar previsão factível das etapas do projeto e do prazo necessário
para sua conclusão.

Com efeito, deve ser evitado plano de trabalho pouco detalhado, com
metas insuficientemente descritas, quantitativa e qualitativamente, Caracterização
insuficiente da situação de carência dos recursos, com termo de referência incompleto
elou com informações insuficientes. Falta de comprovação da existência de
contrapartida (orçamentária e financeira), bem como orçamento s bestimado ou --
superestimado.
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É vedada a celebração de convênios com entidade privada com
dirigentes vinculados ao Poder Público. É vedada também a celebração com
entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes membros do
Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2°

grau.
Assim, torna-se fundamental que o gestor mantenha total controle sobre

os convênios que gerir, seja no que se refere à execução física e financeira do objeto,
seja no que se refere ao cumprimento das obrigações assumidas com a assinatura do
instrumento de convênio, entre as quais se destaca o dever de prestar contas da boa
gestão dos recursos recebidos

Todo órgão ou entidade que receber recursos públicos por meio de
convênios, contratos de repasse e termos de parceria estará sujeito a prestar contas
de sua boa e regular aplicação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do
término da vigência do instrumento firmado, ou do último pagamento efetuado, quando
este ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência, ou conforme
estipulado no instrumento de celebração.

A prestação de contas será composta, além dos dados apresentados pelo
convenente, dos seguintes documentos: Notas e comprovantes fiscais, quanto aos
seguintes aspectos: data do documento, compatibilidade entre o emissor e os
pagamentos registrados; aposição de dados do convenente, programa e número do
convênio; Relatório de prestação de contas aprovado e registrado pelo convenente;
Relatório de cumprimento do objeto; Declaração de realização dos objetivos a que se
propunha o convênio ou contrato de repasse; Relação de bens adquiridos, produzidos
ou construídos, relação de treinados ou capacitados, ou dos serviços prestados,
conforme o caso: Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;
Termo de compromisso por meio do qual o convenente se obriga a manter os
documentos relacionados ao convênio pelo prazo de dez anos, contado da data em
que foi aprovada a prestação de contas.

Cediço o momento pandêmico em que vive o mundo, com o SARS-
COVID 19 ceifando muitas vidas. Não obstante, não se pode descurar das normas de
regência de transferências de recursos públicos, de modo a sempre se fazer valer a
supremacia do interesse público, a indisponibilidade do bem público e a proteção ao
erário.

Nesse diapasão deve haver um rigoroso controle por parte da gestora do
Fundo, notadamente na avaliação da prestação de contas de recursos oriundos de
Portarias do Ministério da Saúde, Repasse de Emendas ou a qualquer outro titulo,
como a da Portaria n.° 2.730/2021, de 14 de outubro de 2021 que objetiva transferir
recursos, em caráter excepcional, para entidades públicas e privadas para custeio de
leitos de UTI Tipo ll para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

Nessa esteira, deve a gestora do Fundo observar o quanto preceituado
na Lei Complementar 101/00, na Lei Federal n.° 4.320/64 e em especial na Resolu "
TCM/BA 1381/2018.

A referida normativa prevê que:
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1- Deve haver prévio empenho da despesa da despesa no órgão
municipal da Administração Pública, devendo a movimentação
financeira resultante realizar-se entre instituições bancárias da rede
oficial (art. 3.°);

2- Concluídos ou em andamento os serviços pactuados com a entidade
civil, esta encaminhará um Relatório ao órgão repassador do recurso,
contendo a prestação de contas relativas à aplicação dos mesmos;

3- As prestações de contas deverão observar as regras previstas nesta
Resolução, além de prazos e normas de elaboração constantes do
instrumento de parceria e do Plano de Trabalho;

4- A entidade Civil deverá emitir relatório descrevendo minuciosamente
os serviços efetivados, suas consonâncias e compatibilidades com
as metas previamente estabelecidas e sua observância às normas
legais concernentes, sendo assinado pelos gestores;

5- As prestação de contas deverão ser encaminhadas de forma
autônoma ao TCM/BA, por entidade civil e por instrumento de
parceira celebrado;

6- Compete ao órgão municipal promover o arquivamento dos
processos das parcerias, inclusive pagamentos e prestações de
contas, que ficarão à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de dez anos;

7- O responsável pelo controle interno ou Gestor do órgão repassador
tomando conhecimento de ocorrência de irregularidades, deverá
comunicar formalmente o fato à autoridade competente, para fins de
instauração da competente Tomada de Contas, sob pena de
responsabilidade solidária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, regular o Convênio a ser celebrado com a Fundação
de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), objetivando o repasse de recursos de caráter
excepcional e temporário para manutenção de 20 leitos de UTI'S adulto Tipo ll do
Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, para atendimento exclusivo dos pacientes
COVID-19, correspondente ao mês de setembro de 2021, conforme repasses
efetuados pela União através da Portaria n,° 2.730/2021 do Ministério da Saúde,
objeto do presente Processo Administrativo. Por oportuno, deve ser notificada a FASI
em virtude da irregularidade junto ao FGTS.

É o parecer. S.M.J,

MARC ES SILVA DE AL IDA

ASSESSOR JURÍDICO

OAB/BA 22.976
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141-Sl2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-Sl2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA

PORTARIA GM/MS N9 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAçÃO DE ATENçÃO À SAÚDE DE ITABUNA -

CNPJ (MF) SOB N" 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171.
h
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AUTORIZAÇÃO DO CONVÊNIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

C.N.P.J. N° 08.218.991/0001-95

Cl n° 547/2021 /SMS/ITB/GAB Itabuna, 29 de Outubro de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número: 141-S/2021 Responsável: lívia maria bomfim mendes aguiar

L CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER
EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS II ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME
AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA

ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SER
CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA- CNPJ (MF)

SOB N° 02. 762.633/ 0001-62 CNES N° 2385171.

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, considerando a
existência de previsão orçamentária suficiente para CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE
DIÁRIA DE 20 LEITOS II ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
(SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

4, GM/MS N° 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA
SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA
MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SER CELEBRADO COM A
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA- CNPJ (MF) SOB N° 02. 762.633/
0001-62 CNES N° 2385171, conforme discriminação do serviço e quantitativos constantes
neste processo, AUTORIZA a conclusão do processo, que atenda a determinação legal e
ao interesse público.

0
LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

Irefeitura Municipal Av£omendador F/±ino A/ves210£entro±ECRETAR/A MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141-Sl2021 !

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI II ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAçÃO DA

PORTARIA GM/MS N° 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO

EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA -

CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N" 2385171.
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TERMO DE CONVÊNIO
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CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95
MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVÊNIO N9 013-S/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nq 0141-S/2021

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE

DE ITABUNA - FASI, NA FORMA ABAIXO DESCRITA.

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ITABUNA, CNPj: 08.218.991/0001-95, Inscrição Estadual: 71371383, com sede na Avenida Comendador Firmino Alves,

n2 110, Centro, ltabuna-BA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Municipal

de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira, casada, Médica, portadora do RG: 83.814.95-
C 70, SSP/BA, e do CPF: 823.280.725-34, residente e domiciliada nesta cidade de ltabuna-BA, e, de outro lado, a

FUNDAçÃO DE ATENçÃO A SAÚDE DE ITABUNA - FASI, pessoa jurídica de Direito Privado, CNPj: 02.762.633/0001-62,

com sede na Av. Fernando Gomes de Oliveira, s/n, no bairro Nossa Senhora das Graças, ltabuna-BA, neste ato

representada pela responsável legal, o senhora FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO, CPF: 062.623.616-93, residente na

Rua josé Rodrigues Viana, n9 925-NA 8 ao 14.825, Ed. Residencial Winbledon, ap. 902, Góes Calmon, ltabuna-BA,

firmam o presente TERMO DE CONVÊNIO Nq 013-S/2021, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal de 88,

na Lei Orgânica do Município de Itabuna, no art. 29, Ill da Lei Municipal n? 1.997/06, na Lei Federal n2 8.666/93, na Lei

Municipal nQ 2.201/11 e nas demais disposições legais e regulares aplicáveis à espécie; o que o fazem com base nas

cláusulas e condições a seguir dispostas.

DO OBJETO
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente tem por objeto a transferência de recursos para custeio em caráter

EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO DE 20 (VINTE) LEITOS UTI || ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

COVID-19 (CÓDIGO 26.12), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021,

PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO

SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SER CELEBRADO COM A FUNDAçÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA.

€y DA FORMALIZAçÃO E OBRIGAÇÕES DESTE INSTRUMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA - Compete às partes:

I. Ao Fundo Municipal de Saúde:

a) a fiscalização e acompanhamento dos serviços prestados e aplicação dos recursos, conforme plano
de trabalho;

b) efetuar a transferência do recurso em parcela única, referente aos serviços de saúde prestados no
enfrentamento da Pandemia do COVID-19, conforme pactuado no plano de trabalho e Portarias GM/MS ng 1.453, de
29/06/2021 e n9 2.336, de 14/09/2021;

C) disponibilizar, imediatamente, o extrato do repasse em sItio eletrônico oficial, com ampla
transparência, conforme § 29 do art. 4q da Lei 13.979/2020;

d) fazer a prestação de contas sobre a aplicação dos recursos, por meio do Relatório Anual de Gestão -
RAG.

§ j9 Cabe à Secretaria de Saúde apenas o repasse do recurso do Fundo Nacional de Saúde para a Fundação.
§ 29 A indisponibilidade orçamentária destes recursos para as parcelas futuras não obriga o Fundo Municipal

de Saúde a realizar o pagamento referente aos serviços dessa natureza.

Il. À Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna - FASI:

a) aplicar o recurso conforme o plano de trabalho:

Secretaria Municipal de Saúde Av. Comendador. Firmino Alves, 110, Centro -SECRETARIA MUNI PAL DE SAÚDE. 1
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CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95
DESCRIÇÃO l MATERIAL E/OU SERVIÇO TIPO DESPESA VALOR TOTAL EM R$

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CUSTEIO 336.800,00

MATERIAL DE CONSUMO CUSTEIO 355.200,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CUSTEIO 268.000,00

TOTAL DO CONVÊNIO COVID-19 R$ 960.000,00

b) prestar contas da aplicação dos recursos recebidos ao Fundo Municipal de Saúde de Itabuna,

conforme objetos detalhados no instrumento firmado, bem como no Plano de Trabalho aprovado, observado o

disposto na Lei nQ 13.979/20.

PARÁGRAFO ÚNICO - A FASI disponibilizará de um corpo técnico suficiente, de nível assistencial, com capacidade e

condições de prestação de serviços que permitam o maior nível de qualidade na assistência aos pacientes acometidos

e/ou confirmados pelo NOVO CORANAVÍRUS.

DOS RECURSOS FINANCEIROS
CLÁUSULA TERCEIRA - O valor total do recurso para a instituição será de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil

Y'w" reais), a liberação do recurso financeiro será em parcela única referente ao valor de 01 (um) mês do serviço, conforme

descrito no oficio motivador e plano de trabalho aprovado, bem como no presente termo.

DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

CLÁUSULA QUARTA - As despesas relativas a este Convênio correrão por conta dos recursos provenientes da dotação

orçamentária descrita abaixo, sendo que os recursos financeiros que custeiam as internações hospitalares e os

procedimentos ambulatoriais de Média e Alta Complexidade tem, preponderantemente, natureza federal.

Dotação Qrçamentárla l

_""—"1
Unidade Gestora Fonte projeto/Atividade Elemento de Despesa

1019 14 2397 339139

DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUINTA - O presente CONVÊNIO tem vigência até 31 de dezembro do corrente ano, a partir da data de

C, assinatura, podendo ser prorrogado conforme necessidade, com a conclusão dos serviços ou com o recebimento e

habilitação de novos recursos.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado do presente convênio, fica designado o

Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde de ltabuna-BA como o competente e responsável pelo

acompanhamento da execução dos serviços.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA SÉTIMA - A fundação convenente fica obrigada a prestar conta detalhada e específica da verba pública q

lhe será transferida pelo presente convênio até 60 dias após finalização do serviço objeto deste.

DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA OITAVA - A renúncia ou rescisão deste Termo de Convênio poderá ocorrer a qualquer tempo por iniciativ

de qualquer uma das partes, ou conforme vigência.PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem motivo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer de suas Z

cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, à superveniência de norma legal ou fato

que torne material ou formalmente inexequível, imputando-se as participes as responsabilidades pelas obrigações.

Secretaria Mun icipal de Saúde Av. Comendador. Firmino Alves, 110, Centro - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2
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CGC/CNPj: 08.218.991/0001-95
DA PUBLICAçÃO

CLÁUSULA NONA - A publicação do presente Termo de Convênio será providenciada pela Secretaria Municipal de

Saúde, no Diário Oficial do Município, imediatamente com ampla transparência, conforme § 2q do art, 4q da Lei

13.979/2020.

DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o foro da cidade de ltabuna-BA como o competente para dirimir qualquer demanda

ou questão oriunda deste Termo de Convênio, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

E por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas, assinam o presente Termo de Convênio em 02

(duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos legais.

Itabuna-BA, 29 de outubro de 2021.

C LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F ANDA CÃ IDA LUDGERO
FUNDAÇÃO E ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

C

Secretaria Municipal de Saúde Av. Comendador. Firmino Alves, 110, Centro - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 3
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 141-Sl2021

. ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 013-Sl2021

l OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER
EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE 20 LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19 (CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA

) PORTARIA GM/MS N° 2.730 DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO
EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE

SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A FUNDAçÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA -

CNPJ (MF) SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171.

PUBLICAçÃO

EXTRATO DO CONVÊNIO
:
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Prefeitura Municipal de

Itabuna

EXTRATO DE CONVENIO 013-S/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08,218.991/0001-95

TERMO DE CONVÊNIO N' 013-S/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 141-Sl2021

TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE: O MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA e a FUNDAçÃO DE ATENçÃO À SAÚDE DE ITABUNA -
FASI, inscrito no CNPjl MF sob n° 02.762.633/0001-62.
OBjETO: Este instrumento de Convênio tem por objeto o CONVÊNIO de transferência DE
RECURSOS PARA CUSTEIO EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO, DE DIÁRIA DE
20 LEITOS UTI ll ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) COVID-19
(CÓDIGO 26.12) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2.730 DE 14 DE
OUTUBRO DE 2021 PAM ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A
SER CELEBRADO COM A FUNDAçÃO DE ATENçÃO À SAÚDE DE ITABUNA - CNPj (MF)

SOB N° 02.762.633/0001-62 CNES N' 2385171.
VALOR: Subvenciona a convenente o valor total de RS 960.000,00 (novecentos e sessenta mil
reais).
DOTAçAO ÔRÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora Fonte l ProjetdAtivldade , , l Elemento de Despesa

7

1õ19 14 l ' 239è" ' 339139
"6ata do term515e CÕNV"ENio: 29 de outubro de"ZiíZ1.
VIGÊNCIA' até 31/12/2021 ou após o repasse total do recurso

Fundamento Legal: Lei n°. 8.666/93.
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tCerti/icação Digital: /X04MPOY-T3ZJ/TA2-DBK5H6TV-9TEV22XP !

Versão eletrônica disponível em: http:/'Www.itabuna.ba.gov.br ,"
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/200 1, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasikira - kCP Brasil
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