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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA . 10. ole, StL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

! PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA ' l

GM/MS N'2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, ' '
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS i
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO '
NOVO CORONAVÍRUS, PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO 1|
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° 'I

2385171

' CONVENIADA: FASI FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
" CNPJIMF N°. 02.762.63310001-62

|| V'lor Global: R$ 625.500,00 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL E .
QUINHENTOS REAIS)
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

GMIMS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO

NOVO CORONAVÍRUS. PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO

l 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° 'j 2385171
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPj: 08.218.99110001-95

AUTUAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, eu, SILVIA TELES
BARRETO, Membro do Setor de Compras, abri o Processo Administrativo n° 134-S/2021
oriundo do GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA,
contendo a descrição clara e suficiente do objeto, CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE

0 RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2237 DE 02 DE
SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS
ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. 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, 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.

0

J
SIL IA TELES BARRETO

SETOR DE COMPRAS

Prefeitura Municipal Avenida Princesa Isabel, 678, Centro - ltabuna-Ba - SECRETARIA municipal de saúde
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Oficio GAB/SMS - N° 463/2021 Itabuna, 24 de setembro de 2021.

De: Lania Lécia Peixoto PARA: Dra.Lívia Maria Bonfim Mendes Aguiar

Subsecretária Municipla de Gabinete da Secretária de Saúde

Saúde.

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE

RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N.° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021

QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E

MUNICÍPJOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS

GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA

INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO

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

0 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,

0

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

AUTORIZADOS CONFORME PORTARIA GM/MS N.° 1.059" DE 24 DE MAIO DE
2021 PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE

ITABUNA,
observadas as considerações a seguir:

CONSIDERANDO que compete à Administração Pública obedecer aos
princípiose diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade 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
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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.

0 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.

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 (ESPII) 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

0 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

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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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 o recurso no valor R$ 625.500,00 (seiscentos e vinte e
cinco mil e quinhentos reais) conforme a portaria 2.237 de 2021 que foi baseado na
quantidade total de AIH (Autorização de Internação Hospitalar), aprovada do
procedimento 0303010223-TRATAMENTO de infeção pelo coronavírus, segundo
gestão nos processamentos do Sistema de lnfomração Hosítalar - SIHSUS dos
meses de janeiro a junho de 2021.

REQUEIRO, tendo em vista a necessidade descrita do supracitado
CONVENENTE/CONVENIADA prestador de serviços de saúde pública, com base no

D 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,
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:

0
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 - APOIO AS AçÕES DA FASI -
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
Elemento de Despesa: 33913900000 - Outros serviços de terceiros - pessoa
jurídica
Ficha: 0000253
Fonte Recurso: 14

Atenciosamente,

. , A.

l ' ,,,5.Uf,-"5 )-y-/ I—)

Lânia Lécí eixoto dos Santos Silva
Subsecretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caétâno - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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HOSPITAL DE RASE

SAUDE DE ITABUNA LUIS EDUARDO MACIALHAE5

Ofício N.° 011/2021 ltabuna-Ba, 23 de setembro de 2021.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

Ilma. Dr." Lívia Maria Bomfim Mendes Aguiar
M.D. Secretária de Saúde
ltabuna-Ba.

Nesta,

0

Cl Cópia:
Supervisão Administrativo Financeiro
Sr.' Geanne Magalhães Dantas de Carvalho

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através desta, informar a Vossa Senhoria

sobre o recurso financeiro destinado aos Estados, Distrito Federal e Municípios,

conforme a Portaria GM/MS N.° 2.237, de 2 de setembro de 2021 (DOU - 03/09/2021).

A portaria citada aprova o valor de R$ 627.000,00 (Seiscentos e vinte e sete mil

reais) em parcela única já transferida pelo Fundo Nacional de Saúde para o Fundo

Municipal de Saúde de Itabuna (Ordem Bancária: N.° 818795 l Data Ordem Bancária:

10/09/21), considerando a produção aprovada de Autorização de Internação Hospitalar

(AIH) no primeiro semestre de 2021.

Diante das informações apresentadas solicitamos de Vossa Senhoria que promova

com brevidade a análise do nosso pleito sobre a transferência do recurso no valor de

R$ 625.500,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos reais) para a Fundação de

Atenção à Saúde de Itabuna (Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães), considerando a

planilha e documentos em anexo.

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

subscrevemo-nos.

, 0

Atenciosamente,

,i".',,)

. ..y. ,, -,1',

fernaNdá' CÂNDIDA LUDGERO

Óiretora-Presidente

2021 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° Bairro: Nossa Senhora das Graças - ítabuna/BA · CEP: 45.60 l -55.4
Tel.: (73) 32 14- 1685 (Comissão - C OVID- 19) - CN pj: 02.762.633/0001-62 - E-mail: diretoria.hblem@hotmail.com
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SAUDE DE ITABUNA L'.!ü· MAGALHAES

Ofício N.° 012/2021 ltabuna-Ba, 28 de setembro de 2021.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

Ilma. Dr.' Livia Maria Bomfim Mendes Aguiar
M.D. Secretária de Saúde
ltatxina-Ba.

Nesta,

Prezada Senhora,

0
Cumprimentando-a cordialmente, venho através desta, encaminhar para Vossa

Senhoria o PLANO DE TRABALHO decorrente do recurso financeiro destinado aos

Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme a PoMrià GM/MS N.° 2.237, de 2 de

setembro de 2021 (DOU - 03/09/2021).

Em anexo segue o Plano de Trabalho e as Certidões.

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

Atenciosamente,

0
1

J

FERNAND"" JOA LUDGERO

Direyra-Pr sidente

»%%%1"? %l.
Gabinete da S0cetárjàNUn5alde Saúdt

~W 'G :""- n

2021 Av, Fêrnànào Gcm"tes Oliveku, s/n° Bairro: Nossa Senhora das Graças - ltcmuna/BA - CEP: 45,6Ô1-554
Tel-: 173: 32 ] 4 -l 685 {Comissão -- CC'JID' i9) - C N pj: 02.762.633,/0001 -62 - E-mail: direxy;a.ntj|em @hormail,com
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='"C A SAUDE DE ITABUNA ULMW

PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DE RECURSO
Portaria GM/MS N.° 2.237, de 2 de setembro de 2021.

DADOS CADASTRAIS
ProponenÍe" "' C.ÁÈ.J.

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

Endêrêço: '
i' " Ã\/Ê'NIDA FERNANDO GOMES OLIVEIRA, SIN, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS """"'

i Cidade ITABUNA UF CEP DDD/telefone Endereço eletrônico e-mail l
l Itabuna BA l 45.601-554 (73) 3214-1677 Diretoria.hblem@hotmail.com Í

Banco Oficial Agência/Digito Conia corrente Praça de Pagamento I

l BANCO DO BRASIL - 001 0070-1 78,968-2 ITABUNA
A

.Nome do responsável _ CPF

FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO 062.623.616-93

Cl/Orgão expecÍidor/UF
, .

Cargo """"" """'" " ' ' Êunção __ _

0 : 1.240.750-8 l DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO - BA DIRETOR-PRESIDENTE DIRETORA-PRESIDENTE

reço CEP""""" 'RUA JOSÉ RÒdRTGÜes VIANA, N° 925, EDIFÍCIO WINBLEDON, AP.
i 902, GOES CALMON 45.605-355

Título do projeto Período de Execução

Ni®jiÊi=n5ÊTÊsTmjÊÁjMEÃ5Ê"'[5E Início Término" " "" " "
ITERAPIA INTENSIVA - UT1 (ADULTO) PARA """"" ' " "" "
ÍATENDIMENTO EXCLUSIVO DOS PACIENTES Setembro/2021 l Agosto/2022

|SRAG/COV|D-19.
" . - - - -- ---4Identificação do objeto do convênio
: RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO cUSTEiõ 'DÊ AÇÕES E SERVIÇOS D|REC'|ONÃDOS AO l
i ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE i
' PÚBL1CA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO "NOVO" CORONAVÍRUS (COVID-
'..19)-

Responsável Técnico .d.o Pla,no """
Adriano Gonçalves Sousa'Pereira

0 r Endereço do responsável técnico l .,DDD/Telefone Endereço eiàtrÔ&co (E mail) " " :

l Av. Manoel Souza Chaves, 2.622, T ||p , (73) 99984-3788 comissaofasicovid1 9@hotmaii.com
! Ap. 402, Cond. Cidade jardim. l

F"ítulo do projeto

, Custeio para as ações e serviços de saúde no âmbito da Fundação de Assistência à Saúde de i
l Itabuna (FASI) para manutenção das atividades assistenciais de combate ao COVID-19.

|02-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO

l Recurso de caráter extraordinário voltados para a prestação de serviço hospitalar especializado no
decorrente da PANDEMIA ocasionada pelo "Novo" SARS-nCov-2.

j03- JUSTIFICATIVA DA PROPOSIçÃO "" """""""""
|A Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, gestora do Hospital de Base Luis Eduardo i
jMagaihães, entidade pública municipal, com atendimento e financiamento 100% SUS, mserida 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-19), disponibilizando '
estruturas para atendimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e a manutenção das
garantias epidemiológicas e sanitárias pertinentes aos cuidados profiláticos e terapêuticos da :
j?opu|ação assistida e dos funcionárbs e colaboradores da instituição hospitalar, ne.cessítando_.'ie .:

rj-"

\
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=, 'UNDAÇ'O DE A'ENÇÃO HBLEM - HOSPITAL DE BASE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Á SAUDE DE ITABUNA
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;ccnstante apoio financeiro dos gesÍore's da saúde, buscando manter a sua resolubilidade.

4 OBJETIVOS DA PROPOSTA
l · 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;

l · Realizar o pagamento de contas como água, luz, internet, telefonia e entre outras que se

fizer pertinente ao objeto.
7

5. METAS
' · Manutenção do serviço especializado decorrentes da SARS-nCoV-2 (COVID-19):

· Aquisição de materiais e insumos para a manutenção dos serviços hospitalares; e
· Garantir o funcionamento nas 24 horas do servi;.

Indicador físico e Valor Estimado Duração l
i Meta Etapal l Especificação financeiro

—m0 , ; fase ) Unidade l Quant. Unitário Total Inicio j Término ;

i 1- : 2° Contratação : l I
i Semes ' por Tempo UN l Diversas 162,000,00 162.000,00 09/2021 l 08/2022 i
l ire l Determinado

' 2' i Mater!a| de UN Diversas 243.500,00 243.500,00 09/2021 08/2022 '
; 2- l Semes i Consumo
L
F

l tre !
l

i 2° l Despesas com UN Diversas 220.000,00 220.000,00 09/2021 I 08/2022 lI 3- , Semes i Outros

' tré i Serviços de , : F
4

i Terceiros — '
Pessoa

l jurídica
l ' l l l __ , _L__ _

0 PLANO DE APLICAÇÃO (R$)

5.1 - NATUREZA DA DESPESA: TOTAL l
l Contratação por Tempo Determinado ' 162.000,00 )

Q l Material de Consumo " ""243.500,00

J LU rDespesas com Outros Serviços de Terceiros - 220.000,00 lF-
, UI Pessoa Jurídica:J

U SUB-TOTAL CUSTEIO: 625.500,00 )
TOTAL GERAL: , 625.500,00

06 - INDICAçÂO DO PÚBLICO ALVO "" """ __t

, Considerando o princípio da universalidade da assistência no âmbito do SUS, o hospitall atenderá ao público de Itabuna e demais regiões de saúde que sejam regulados pelo Sistema i
i de Regulação de Leitos do Estado da Bahia exclusivo aos pacientes adultos acometidos pela I

', COVID-19 e garantir as ações e serviços destinados ao enfrentamento da PANDEMIA nc '
l âmbito da FAS1.

.JC



r"
í 'i ~ , .u FASI M FASI- FUNDAÇAO DE ATENÇAO ;4 SAUDE DE ITABUNA

D: f n Ao de atenção
=DEDE1TABUNA ===, HBLEM HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHAES

~

07 - DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS
! · Garantir acesso regulado da população ao atendimento para os casos positivos da covid-19;
i · Garantir atendimento de média elou alta complexidade para os casos positivados para
,' COVID-19; e '

Promover a recuperação à saúde dos pacientes assistidos observando as orientação
epidemiológicas e sanitárias.

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

: 8 - NORMAS jURÍDICAS:
i · LEI MUNICIPAL N.° 1,942 DE 24 DE JULHO DE 2004 - ESTATUTO DA FASI;
' · PORTARIA GM/MS N° 2.237, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 - PUBLICADO NO D.O.U. !

03/09/2021; e

l g - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE:

Na qualidade de Representante Legal do Proponente, declaro para os devidos fins, de il prova junto à Secretaria da Saúde do Município de Itabuna, para os efeitos e sob as !

penas da Lei, que inexiste qualquer situação de inadimplência com o Tesouro :

, Nacional/Estadual, ou qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública 'l Federal/Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações '
consignadas nos orçamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, na forma i

I deste Plano de Trabalho.

l Pede deferimento,

l ltabuna-Ba, /0.9,/2021.

jj N ^ .

.. Le. 2'....

FERNANDA cANjDIDA LUDGERO
Diretor - Presidente

Ó
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

COM EFEITO DE NEGATIVA

0

0

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 oitentçi) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA (MATRIZ 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 débi'to

garantido ou exigibilidade suspensa:

0103000-89.2004.5.05.0461 - TRT 05" Região "

0149100-68.2005.5.05.0461 - TRT 05" Regi.ão **

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 proQessos: 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-TSê 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 jjébitos 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 BaíícQ NaciQnal de Devedores



m"

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depÓsito, bloqueio de numeráriQ ou penhora de bens

suficientes.

0

. _ "F =

0



,',,,f,::} GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

.ê SECRETARIA DA "AZENDA

Emissão: 25/08/2021 09:16

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)

0

Certidão N°: 20213451211

RAZÃO SOCIAL

FASI/ FUNDAÇÃO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

ÈNSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

02.762.633/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima

identihcada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

0
Emitida em 25/08/2021, 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 apt"esentação conjunta do cartão originãl de inscrição no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,
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MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 46 l 2021

0

0

CONCEDIDO À

Nome/Razão 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.!73, 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



23/09/2021 11:00 SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

q

9MlnM6rlO Saúdo

¶áj , DATASUS. C tj ,'
SiG AP S'$tema de Gere"nc'amento_da Tabela de Procedimentos, Med'camentos e OPM

do SUS .,
B t - ' ' " " "' "E'

Usuário: publico
m Wél Procedimento

0 0 0 "

"' " Procedimento: 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAV(RUS - COVIl) 19
0 0

i Grupo: 03 - Procedimentos clínicos
l Sub-Grupo: 03 - Tratamentos clínicos (outras especialidades)

! Forma de Organização: 01 - Tratamento de doenças infecciosas e parasitárias

Competência: 09/2021 l%istgN&Aamaçm

0
ÈÇ

Modalidade de Atendimento:

Complexidade:

Financiamento:

Sub-lipo de Financiamento:

instrumento de Registro:

Sexo:

Média de Permanência:

Tempo de Permanência:

Quantidade Máxima:

Idade Mínima:

Idade Máxima:

Pontos:

Hospitalar

Média Complexidade

Média e Alta Complexidade (MAC)

AIH (Proe. Principal)

Ambos

5

G

1

O meses

130 anos

80

0

' Atributos Complementares: Admite permanência à maior

: ! Valores · · -' · - '

: l Serviço Ambulatorial: R$ 0,00 Serviço Hospitalar: R$ 1,195,99

l Total Ambulatorial: R$ 0,00 Serviço Pro¶ssiona1: R$ 304,01
Total Hospitalar: RS 1.500,00

n
'scgi Ca i;... SèfViçO HamMçao Reaes Oric'en ... ,',,'·

i Renasces. '.l.: :.1
l Descrição i ...c|D.....j.... CBO "Leito,.'.' :.... da .,,,....,.,^,..,u,.,i,....,.,,.., ., ,

i rD"""nção

: i COMPREENDE AS AçÕES NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE COM :

l DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COVID 19. A NOTIFICAçÃO DO CASO É OBRJGATÓRIA, PARA FINS :

, EPIDEMIOLÓGICOS.

sigtap.daWsus.gov.brmbe|a-uninmddapp/sedproedimento/mibir/03O301022M09RO21 111



J PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAçÃO - BAHIA

AIH aprovadas, Internações segundo Estabelecimento
Município: 291480 Itabuna
Procedimento: 0303010223 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19
Gestão: Municipal plena assist
Período: jan-jun/2021

Estabelecimento

TOTAL

2385171 HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHAES
0 2772280 HOSPITAL CALIXTO MIDLEJ FILHO

l AIH aprovadas l Internações ,,,

418 418

417 417

1 1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, sujeitos a atualização.
2. A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos

estabelecimentos. Com isso, temos que:
o Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
Q De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera

Administrativa", como "Natureza Jurídica" e "Esfera jurídica".
o A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza jurídica" e "Esfera jurídica".

Consulte o site da Secretaria Estaaual,d.e,saúde para mais informações.

0 COPIA COMO .CSV : COPIA PARA TABWIN : MOSTRA COMO GRÁFICO
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VOLTAR l

tabnetAatasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qiba.def 1/1
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W.,,, W Prefeitura Municipd deItabuna

, b- -: ,: k

ly: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

DECRETON°14543 . .., -"Z' ',EÊ·'

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

conferidas pelo art 66, incisos XII e XII da Lei Orgânica do Município de ltabuna-LOMl,

0 RESOLVE:

- "'· ·.±-.
'r" ' Art. 1" - Fica nomeada FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO para o cargo isolado de

provimento em comssão cIe DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À

Saúde DE ITABUNA-FASI. Simbolo DAS-1, devendo assumir as atnbutções do referido

cargo após preenchidas as formalidades legais

Art. 2" - A nomeada será responsável pelos atos que praticar no exercico de suas

âtnbuições legais.

Art 3" - Este Decreto entra em vigor nesta data

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 03 de agosto de 2021
J

0

.
K

l '\
\' \J

l

F

r

AUGUS1[O N ' ISO CASTRO
"ú:"

,o=Ú=Ko±rY"
Secretário de Governo

Prefeitura Municipal , Ay Fnncea tm« 678 -Centro MrMüwaNvç MunckmFòmno AMs - São

Certi/icação Digital: KFUFUBGN-HOKDEH51-Z7JFWLXL-5DSEULDS

Versão eletrônica disponível em.' http://www.itabuna,ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/200 1 de 24/08/200 1, que instituía infra-estrütura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil

j



Detalhar Pagamento 0 0

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN ), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data

de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano Mês Tipo de consulta

2021 Setembro Fundo a Fundo

Entidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS

Ação

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE -
NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

CPF/CNPJ

08.218.991/0001-95

Ação Detalhada

COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N, 1,062 DE

09/08/21 - SAES

Grupo

ATENçÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AMBULATORIAL E HOSPITALAR

UF

BA

Município

ITABUNA

Código IBGE População Ano Censo

291480 214.123 habitantes 2021

Prefeito(a)

AUGUSTO NARCISO CASTRO

Presidente Conselho

LIAMARA BRICÍD1O PEREIRA

Data Inicial Gestão

31/12/2020

Secretário(a)

LIVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Comp.

lParcela N" OB Data OB

Única em

2021 818795 10/09/2021

8 em 2021 819634 28/09/2021

Tipo Banco

Repasse OB

MUNICIPAL 194

MUNICIPAL 104

Agência Valor Valor Valor

OB Conta OB Total Desconto Líquido Motivo

020893 0066240003 627.000,00 0,00 627,000,00

N"

Portaria l

020893 0066240003 1,920.00Q.DO

Total 2,547.000,00

0,00 1.920.000,00

0,00 2.547.000,00
": X

.: '3.'.·· '".."
. ·:' :. ·

No

Processo Proposta

25000.135391/2021-

46

25000, 144058/2021-

28

2237

2336

" :2.'
.m: ;'q',' .W

:' ' .gx

Ê'

.: : · ' Z., í:,..'%" ',- ·. 'ê' '.' · ' '
X ': Z

P



· ,., FASI #) l COMISSÃO1¶IESUS= - - ) ! COVID-19"'""" FUNDAçAO DE ATENçAO A ,Q,,KA, QERASE ;'

SAÚDE DE ITABUNA MAGALHÃES

. ', .' _ ' .'....'.',' : t. k'7 -w e'Z=r=.m."'" — r". ' ' '".' " '" 7T.'.'r:·..' " '. . "". - ", me '. - :

Anexo

PRODUÇÃO HOSPITALAR MUNICÍPIO DE ITABUNA POR ESTABELECIMENTO E PROCEDIMENTO -JANEIRO A JUNHO DE 2021.

Procedimento: 03.03.01.022-3 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus - COVIl) 19

AIH Valor UnitárioAX
y. .: .'

Aprovadas Internações Proced.
l Valor Total

k 03.03.01.022-3 , ,,..,.,_

2385171- Hospital de Base Luis Eduardo mgaihães ..__ 417 , _ 417 R$_ ., , 1.500,00 R$ 625.500,00 .

2772280 - Hospital Calixto Midlej Filho l _ 1 l. R$ _.__ 1_5_00;00 ! R.$,, 1.500,00

TOTAL 418 418 R$ 627.000,00

Fonte: TABNET- DATASUS/Portaria GM/MS n,q 2.237 (02/09/21).

0

0

''-m ' Vr&- ·Z

2021 ! Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° Bairro: Nossa Senhora das Graças - Itabuna/BA - CEP: 45,601-554
I Tel,: (73) 32 14- 1685 (Comissão - COVID.. 19) - C N Pj: 02.762.633/0001-62 - E-mail: diretoria-hblem@hotmail.com
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 03/09/2021 l Edição: 168 l Seção: 1 l Página: 103

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS N° 2.237, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021

Estabelece recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e

Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais

geradas pela emergência de saúde pública de importância

internacional causada pelo novo Coronavírus.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos l e If do

parágrafo único do art. 87 da Constituição. resolve:

0

0

Art. 1° Ficam estabelecidos recursos financeiros para o enfrentamento das demandas

assistenciais geradas pela Emergência de Saúde pública de Importância Internacional decorrente do novo

Coronavírus - COVID 19, no valor de R$ 1,189.686,OOO,OO (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões,

seiscentos e oitenta e seis mil reais), previstos no crédito extraordinário da Medida Provisória n° 1.062 de g

de agosto de 2021. a serem disponibilizados aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e

Municípios, em parcela única, conforme o Anexo a esta Portaria.

Art. 2° Os recursos financeiros previstos no art. r, serão destinados ao custeio de ações e

serviços de saúde para o enfrentamento da Pandemia relativo ao procedimento "0303010223 -

Tratamento de Infecção pelo Novo Coronavírus - COVID 19'.

Art. 3° Para o cálculo da distribuição dos recursos financeiros, foi considerada a quantidade total

de AIH (Autorização de Internação Hospitalar), aprovada do procedimento 0303010223- TRATAMENTO DE

INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS, segundo gestão nos processamentos do Sistema de Informação

Hospitalar - SIHSUS dos meses de janeiro a junho de 2021.

Art. 4° O Fundo Nacional de Saúde deverá adotar as medidas necessárias para a transferência

dos montantes estabelecidos no art. 1° aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos

Municípios, em parcela única, mediante processo autorizativ?/encaminhado pela Secretaria de Atenção

Especializada à Saúde - SAES'/MS.

Art, 5° Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do

Ministério da Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho 10.122.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde

da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional (Plano Orçamentário - CVFO

- Medida Provisória n° 1.062, de 9 de agosto de 2021).

Art, 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

Sigla, UF, Código UF l Município Nome UF,/ Município _ GZtã.o_ ,Valor_,__

AC 12OOOO ÍACRE Estadual 3.801.OOO,OO

AC Total "3.801.OOO.OO

AL 27OOOO ALAGOAS i Estadual l7.45oSo.c!_)o

AL 270030 ARAPIRACA |Municipall1.168 5OOOO

AL , __ 270140 CAMPO ALEGRE Municipal 561.OOO,OO

AL 270170 CAPELA Municipal 121.500,00
-k-.-.—

AL 270230 l CORURIPE Municipal 159.OOO,OO
...-Â..-......-..

..,,--- ¶/34
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ba , 290570 ,, ,camacar1 ,, ,, , Municipal ,,369,,000.00

BA__ ,2906,30 CANAVIEI,RA,S,, ,,, ,,,,,,,,,,,, ,,. _ Municipal 3O.OOO,OO

Ba 290650 _. C,A,NDEI,AS,, , Municipal 184,,500.00,,,,,,,, ,

BA 290680 CANSANCAO Municipal 7.5OO,OO

BA 290690 CARAVELAS Municipal 24.OOO,OO

BA 290730 .CASTRO ALVES Municipal 52.500,00

BA _ 29075,0__ _ ,, ,,,,,,,, ,,CATU,, Municipal 67,500,00 ,_ ,,

BA 290830 CONCEICAO DO ALMEIDA Municipal!115.5OO,OO

BA 290850 ,, CO,NCEICAODO J,AC.U.IPE I Municipal 43.5OO,OO

ba 290870 __,,, ,.. ,,, ,,, ,co,nd,e,ub,a ""' , ,,,,,,,,,, !,,M,y'!,!,ç,i,p?l 819o,o,!?o,.__
BA 290930 CORRENTINA Municipal 297,OOO,OO

ba ,, ,290990 CURACA Muniqpal 13.500,00

BA 291005 DIAS D'AVILA MuniCiP"lj 193,500.00 ,, ,,

BA 291040 ,, ,, ENCRUZILHADA !Municip439,9OO,OO

BA 291070 EUCLIDES DA CUNHA l Municipal 43.500,00
. . . . l.

BA 291072 EUNAPOLIS Municipal 331.500,00

BA __,_ 291080 _ FEIRA DE SANTANA Mun,i.c,i.pa1 199.9,5oo,oo
' 0 ba 291085 filadelfia M.u,n.icipaL 67,500,,,00

ba , ,, ,,,291170 GUANAMBI Mu!! cipal .6,52,§00,0,0

BA 291190 IACU ,Municipa1 4.500,00
, i _'_ 'BA l 291210,, IBICARAI I Munic,iÈ?_al 13.500,00

BA 291290 IBIRATAIA Municipal 66.OOO,OO

BA 291320 IBOTIRAMA Municipal 127.500,00

ba 2.91360 ilheüs Municipal 19.500,00 _

BA 291450 IRARA Municipal 1,500,00 _

BA,,, 291465 __ _ _ __ , , |IABELA µunicipalÍ96.OOO,OO., ,, ,

BA ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,291480 l ITABUNA |M.l,!n.i.cipal;627.OOO,OO

BA,,,,.., 291560 , ITAMARAJU l Municipal 363,OOO,OO

BA 291,685, , ,, ,,,,,_ !1TAT.I.M Municipal 18.OOO,OO .

BA 291700 ITIUBA Municipal 147,OOO,OO

ba ,,,_ _, 2917,5,0 _ ,, , jacobina MyniSjpaL ,45,4.500;_0

BA 291770 JAGUARARI , Municipal 6.000,00

.BA. . . ___ .291840__, _.,_ JUAZE,1,RO,, ,,,,, , Municipal 16,500.00 .,
0 BA i29188O LAJE Municipal 6O,OOO,OO

¶
ba __ )291930 lencois , , My!',ici,pe,l. 18.ooo,oo

BA , 291950 LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Municipal 370.5,OO,OO,,,, ,,,

BA 292050 MARACAS _ Municipal 187.500,00

BA__ __ _, 292100, , ___, _ . , ,. MATA DE SAO JOAO ,, Mu,n.i£,ipal ,12O.OO,O,OO

BA 292110 MEDEIROS,N,ETO , ,,, ,,,,, ,,,, . ! M,unicipa1 9O.OOO,OO l

BA l 292200 MUCURI , Municipal 153.OOO,OO ,

ba __ .29,2,265 ,, ,,, , , NORD,E,ST1,NA ,, ,,,,,,, ,, , Municipal 27.OOO,,OO

BA 292300 NOVA VICOSA ,,,,,,,,,,,., ,,, ,My!'i,cip,a,l, ,1,2O.OO,O,OO

BA 292360 PARAM,I,R.1,M,. Municipal 106.5OO,OO

BA 292370 PARATINGA Municipal 10.5OO,OO

BA , 292400 _JPAULO AFONSO Municipal 225.OOO,OO
k

BA _J2,92,46,0,, ' PINDOBACU,, jMuniCiPaL 61.5,OO,OO

ba l 292525 ponto novo jMunicipal 6.000,00

BA _ 29274.0 __ ,... , SALVADOR ,,, ,, ,,, ,, 'Municipal 8.755.500,00

BA _ __ 292800, , ._,.,,,, l S,ANTALUZ Nnicipal 138,OOO,OO

ba _ 292810__ SANTA ,MA.R|ADA VITORIA Municipal 160,5OO,OO

ba _1,,292820 santana Municipal 27.OOO,OO

BA__,,,_ 292880 . , SANTO ESTEVAO ,, _ _ l Municipal .7,5,S!o.o,ç!o

hKpS:/Nrww.in,govhrknW b/dQu/jmana.gmms+2.237€e-2<je«mmh~e-2021-m2663700 3/34



Detalhar Pagamento 0 0

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão

da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano Mês Tipo de consulta

2021 Setembro Fundo a Fundo

Entidade CPF/CNPJ Grupo

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA- SMS 08.218.991/0001-95 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Ação Ação Detalhada UF

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 BA

NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) -SAES

Município

ITABUNA

Código IBGE População Ano Censo

291480 213.685 habitantes 2020

Prefeito(a) Data Inicial Gestão Secretário(a)

AUGUSTO NARCISO CASTRO 31/12/2020 LIVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

Presidente Conselho

LIAMARA BRICÍDIO PEREIRA

Comp. Tipo Banco Agência Valor Valor Valor N° N°

lParcela N" OB Data OB Repasse OB OB Conta OB Total Desconto Liquido Motivo Processo Proposta Portaria Ações

Única em 2021 818795 10/09/2021 M1JNICIPAL 104 020893 0066240003 627.000,00 0.00 627.000,00 25000.135391/2021-46 2237

Total 627.000,00 0,00 627.000,00
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Secretariade 's":í ITABUNA
Saúde

G,? 'wàm\ W·ejçÈ

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-Sl2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

GM/MS N' 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS, 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 secretaria municipal de saude
de Itabuna cnpj:08.218.991/0001-95

Secretaria Municipal de Saúde - 24/09/2021,

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número Responsável

N° PROCESSO ADMINISTRATIVO 134-S/2021 Geanne Magalhães D. de Carvalho.

Ao Sra.
Elisabete Avelino da C. de Souza
Chefe de Contabilidade

0
Após análise do Processo Administrativo, que tem como objeto. Convênio de transferência de
recursos conforme autorização da portaria GM/MS n'2237 de 02 de setembro de 2021 que estabelece
recursos financeiros a estados, Distrito federal e municípios para o enfretamento das demandas
Assistenciais geradas pela emergência de Saúde pública de importância internacional causada pelo
novo CORONAVÍRUS 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- FASI. Protocolo digital n°64583/2021, atendendo, verifkamos 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$:627.000,00

0
'x....'g.'" jg'( 'J-t »-'

Geanne Magalhães D, de Carvalho
Geanne y(lgdhães D. d' CçLmlh0

SupôN\m Adm l 'iÇÜTâ

sus ·\tabungS4D0çmto n' 13.9%

RECEBEMOS EM
u /0'1 LÁ

'GB b-7 JR ·)1 %

Secretaria Municipal de Saúde
Endereço: Av.: Princesa Isabel n°678, Bairro Banco Raso- ltabuna-Ba

CEP:45607-291



ESTADO DA BAHIA
O O Secretaria de Saúde de Itabuna

O
='—@" CNPj: 08.218.991/0001-95

Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna 23/09 /2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO-134 /2021

Número Responsável

Cl-225/2021 Elizabete Avelino da C. de Souza

Ao Sr. JOÃO PEREIRA XAVIER NETO

SUPERVISOR DEPARTAMENTO FINANÇEIRO E ORÇAMENTARIO

0

Em conformidade com processo administrativo- n° 134-s que tem com objeto.
Convênio de transferência de recursos conforme autorização da portaria GM/MS n° 2237 de 02
de setembro de 2021 que estabelece recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e
Municípios para o enfrentamento das demandas Assistenciais geradas pela emergência de
saúde pública de importância internacional causada pelo novo CORONAVÍRUS para

enfrentamento da situação emergencial de pandemia do novo coronavírus na Macro Região
Sul de Itabuna a ser celebrado com a Fundação de Atenção á saúde de Itabuna -FASI conforme
protocolo digital n° 64583/2021 em atendendo a secretaria municipal de saúde em obediência
ao fluxo de instrução normativa 01/202l,que estabelece o fluxo da despesa.

Dotação Orçamentária

0 Dotação Orçamentária Valor
UNIDÃDE 1019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

P. ATIVIDADE 2397 POlO AS AÇÕES DA FASI

ELEMENTO 33913900 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 627.000,00

14 ' " ' "" ""' """"'
FONTE

FICHA 253 627.000,008\j

'"" ^'""«'"" '°'""° '"""^ 1)ç\¶' ,;: ,,,E "?©?:gCfo'

Chefe de Contabilidad" : ,· 'j' , \ ,\,^%%,»'e" -N

"""""^"""°'"' '°"' "> ° tq "' ' ;"1ú'a jjtQ
Secretaria Municipal de Sáude

Endereço: Av, Princesa Isabel. 678, BâirrO Banco Raso - ftabuna/Ba
CEP: 45 607-291
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k' MUNICÍPIO DE ITABUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA

0 0 BAHIA
0 08.218.991/0®1-95

-=—-·= NOTA DE PRÉ EMPENHO N° 0000328/2021 - LIBERADA

Exercício ' 2021 Ficha: 0000253
Determino o Pré Empenho da foma abaixo

Data : 27/09/2021 Data Ref: 27/09/2021 Valor :627.000,00

ÓrgÀo : 10 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentáha : 1019 - FMSI- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITABUNA

Função : 10 - Saúde '

Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0025 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

pNjeto/Atividade : 2.397 - Apoio às Ações da FASI - TraíMerenáa de Recursos

Elemento 1)cspesa : 33913900000 - Outros Scrviçw de Tercèiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso : 14- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMAUNICO DE SAÚDE- SUS

Favorecido . CNPJ/CPF :

Bairro : Cidade :

Endereço : UF:

Histórico : REFERENTE ATRANSFERENCIADE RECURSO CONFORME AUTORIZAÇÃO DAPORTARIAGM/MS 2237 DE
SETEMBRO 2021 PARAENFRENTAMENTO DASITUAçÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA- TRANSFERENCIAPARA O
FASI

D
Saldo .Uterior Ficha 2.70ã7O3,9'7 Válor Pré Empenho 627.00MO Saldo DispouNel L073.703M

(seiscentos e vinte e sete mil ~ )

N° Reqwsiçào :

N" :

Modalidade : Não Aplicável

objeto '

.

3391 3999000 - Outros Serviçm de J ercuros - Pessoa Jundica
__ 62 7 (KXJ,00'"' Uançamento!

N" Débito Vaíot Crédito V&í0u

Pré Empenho - Emissão de Pré-empenho - Reserva De Dotação - Outras Despesas Correntes

O 1

O 1 62211010300000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 627 OCJO;OO 62291CJ10000000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR 627 ooobo

Local/Data/Assinaturas

ITABUNA. 27 de setembro de 2021

D

O PEREIRA XAVIER NETO " . F ID RODRIGO SAMPAIO DIAS
SUPERVISOR DEPARTAMENPD FINANCEIRO E ORçAMENTO " 'ALISTA ADMINISTRATIVO

E&L Contabihdade Pública Eletrônica [SJ"""" Page l ofl
E&L Prudiéç&s de &8Mme L7DA
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Secretarkde ;i'":' ITABUNA
Saúde [,0,1

Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-Sl2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

GM/MS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS, PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A i,
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA . CNPJ (MF) SOB N° 02.762,633/0001-62 CNES N° |1

l 2385171

l

DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO



0
RESOLVE:

Art. 1" - Ficá nomeada FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO çjâra o cargo solado de

provimento em comissão de DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENçÃO À

SAÚDE DE ITABUNA-FASI, Simbolo DAS-I devendo assumir as atribuições do refendo

cargo após preencMdas as formalidades legais

Art. 2° - A mmeada será responsável pelos âlQs que praticar no exercício de suas

athbuições legais

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

Gabinete DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 03 de agosto de 2021
d

0

l \ '\
'J

' jr
4 ,

AUGUsto NÁ.' ISO CASTRO

" 'p!?'g"°,.:'
l'

.l
E

'·"

r

'":\

u( p ft-'\ú Y^
JOSU DE SÕUZA BRANDÃO JÚNIOR

Secretário de Govemo

Pm'feitura Municipal . Aw pnhcmâ 6 78 - Gemo Admvmüma M~ - SR Câ«om

Certificação Digital- KFUFUBGN-HOKDEH51-Z7jFWLXL-5DSEULDS

Versão eletrônica dispon/ve/ em.' http,'/Mww,itabuna.ba.gov,br
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2,200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estwtura de Chaves Públicas Brasileira - lCP Brasil



T

1l

."4csl¢ç) um VIHVÊ7

f """""' """""_~==w-==í: az' S

.j L=gtggC=="" --= G'S

,?.3 -—-~.~~~~_ """"""=:y""", Z F
#í ... """"""===""'"" 3

d'

" '" " íáí

"" - jl
L""j"""_'- ,3C l" gjf' "t! [ °'=," '""Nu'-, '"mi

l!' S' ":S :'

'" 'mi -m mmsm °' ·-'¥N ?

h> Ss
. . oy:EKun .," "·: ..' ' ", 03 =i m

. . - ' ·"" '- ;."" È?YunacjÈmq = ei IE

°""==±°""·'mq ' ) G'gg
"rmmú Z': al'- '.DQ86T/LO/9T U>9T9 'EZ9 "- "

· ·— """~-= , ,;9o —' ,-

'-... .4-' "

t "—^,u==°="

"4~9



l

0
VIVO NOTA FISCAL FATURA DE SERVIçO DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

Cadastro do Assinante

Tdefõnka Bmsòi SIA
Av, Luiz fW 14 ¶"'F

u. Eqq ii/f l lciw3 FERNANDA CANDIDA LUDGERO
C~ M0h,·ões i EM«CÇO JOSE RODRIGUES VIANL. -:3?S..üN 8 AC 14 ti,': L ',n "?1-3 55 - ITABUNA : F3"
cep m571-w: · sàc> RMu- Sp CõdiW ou acme, 8m r43 1092 Civ 7
CNPJ: OQ.558.157KXW-$2 CNPJ/CPF WQ3616% Tipo Gk! ckén7r RestdencNl Estado de nstaiação Bahia
hsç Est 1Q$383949112
Np:anwwmvo- combe

DOS SERYKOS DE TV

p~tmora Tokfonka NFFST 202597-BA
Teiefomca B"ãSv1 S A l Rua S:we,ra N'artl:)S, X)36 pà"te ';:ai ,,. , .: ' ·( s" " · . . série: T v subsérie: 2
Cnpj O:' SS S't157.' OO2à -59 1· sc E st Sr 378 658 l PrêS'.açàc: '·' '".' -' ,"·' ·, : _ ' I." -.-;'.;i.

TV por Assinatura Piano Contratam l Serviços Mensais l Descontos Data l poriodo Aliq uota PIS/COFINS Valot(R$)
9 TV-ITB -E!.i5V'NÇ'10MS- " S'3 Ultimate "'[j " Rbi 3 ,' l.'.' Z'":'. .Fr' j";, :'1'21 2EN 3.65% 155.99

SUBTOTAL 156,99
TOTAL 156,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 156,99

, Baso de câkuio: 84,10 AiÍq uota: 28% Valor do ICMS: 23,55"PIS/COFINS Base de cãikuio: 133,44 AJíq uota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 4,87
A TELEFONICA contribui cl 1% do valor de serviços de Telecotn ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasso ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme

disposições do Anexo 11, itom 25 do RICMS/PR (Doemo n' 1.980/07)

TOTAL GERAL A PAGAR 292,94

8



22/01/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILe

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
'"" "'rã'"""""" '*m' : 1'·'W' :' -·.;"'%.-'·;',*'¥

"""°'""" ° coMpRÕÍÁNíE' 6ÊiNScRIçÃo E DE SITUAÇÃO '"'"°'^""""^
0276Z633/000b62 28109/1998
MAmz . . . CADASTRAL

g

NOME EMPRESNUAL ' -' .·
FAS1 FUNDACAODE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

TÍTULO LX) ESTABãECIMENTO DE FANTKWQ PQRTE

FASI . DEMAIS

CXJOK3Q E DE3GRjÇAO QA KMIOAOE ECONOMBGA PRbNGIFML
8&1bb02 - Atividadw d0 atmdhnonto om pronto~corro o unÍdãM8 hospitalaros para at¶!gi=,!¶,2 "rg,õncias

CÓDIGO E DESCRfçAQ DAS ATMOADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
8&3'0-5-01 ·Atividad0 módica ambulatorial com rGçur508 para realimção de procmimento8 cirúmico$

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DIGA

0r 115-5 - Fundação pública Dirõito Público Municipal

LOGRADOURO " NÚMERO COMPLEMENTO
AV FERNANDO GOMES OLIVEIRA SIN TERRE?

"1

CEP : . WRRONSTR$T0 MUNI MO 1JF
45602è748 SEDE ITABUNA BA

% ' .

' FNPEHEçO ELETH . ,>.' '. · TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RE870NS VEL(EFR)

MUNICÍPlO DE ITABUNA

Ç
SITUAÇMj CADASERALík[,.: ". "..'.· ..','.'.'. ' , i.. ;.".1. .'i:' ,'. .. ' DATA DA jjTUAÇÂO CADASTRAL

ATIVA ' ·-·-·-'4. --. ·.. - -·- - -....;.. .,., .. j .-.. .. - ..· 03/1112®5

MOTIVO DE SITUAÇ cmsTRAL .
. "e' " ' "' '"""":. já G" ã " ' "'

.."k's*' <7 . ': "" " . ' : -. ·"
.. . A

q . .u

8tu^gão EspuaAm"" ' . data da sjtuaçãkj especw.
***~~*

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

Emitido no dia 22101/2021 às 11:36:54 (data e hora dê Brasília). Página: 1/1
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e O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emissão: 25/08/2021 09:16

i,' SECRETARIA DA FAZENDA

· r . .

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°: 20213451211

RAZÃO SOCIAL

FASI l FUNDAÇÃO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ

02.762.633/0001-62

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto 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.

Emitida em 25/08/2021, 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://www.sefaz.ba.gov.br

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

Página l de l RelCertidaoNegativa.rpt
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,, ",, MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
' l SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

e' X . DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS
'g,. """" :'4 1:"·.,, - ·.i .
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' CERTIDAO PO$ITTVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS
A' ;"íi'!g".:¢' vI

,, ,. ,, I .'-.t ,à,. , ,. ,, ,N.° 46 l 2021· ··'4F-'·.. . : : ·'"·'· ' ' - ' '" ·&"4 "A-
'm" ".- 1·-· " - . $ , ' ' :,,.,, .,, ii t . :,1..

. <F F L,

CONCEDIDO A
.- *. l

Nome/Razão Social: FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA - FASI
CPF/CNPj: 02.762.633/0001,62
Inscrição Munkipal: 20257

_ Endereço: Avenida FERNANDO GOMES OLIVEIRA N°S/N - LOT NOSSASENHORA DAS GRACAS - Itabuna-BA CEP: 45607288
y

Ç
: Ç . ' l "" ' " 4

' '.',zÚd*'::t:' ·,,.L .· My. 'uM.t i's' r : .- 0.
r

4

,~,á 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 temos do
artj51. da- Lei Federal n°,f.172/1966 "f,Código Tributário Nacional, pertencentes ao
>coáààítE 'ConPo&è àL"2'74 dó re erido CÓdigO, este docurriento 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
datade·sua'émàssão.

. ,':. n""mr '""'" " " ' ' ' " " ' ' '" " " " "' """ " "" " ' ' ' ' "'" ' ' " " ' ' ' ' ' ' '" ' ' ' ° "

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

· : : " -, "4 íZl, : t!, '4>,,j"/ (j..,

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

t " ', l

Emitida em: 30/07/2021

Valiààde: 90 dias

MUNIcjplo DE ITABUNA - Bahia, Sexta-feira, 3Q de Julho de 202,1

'? { , ' :
bjç'4 i ' ' , · ·

:' j's- 'eiííi 'i "i '"'" ':' .,

'S" lW·· .'- .,. ..í.,. ., i
" ' ' Clµ!ve de validação: 674df2fT

t ' r '
..;'úi'.,':í@ ,!«tè'¢
' · l k " '. Iq
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Q

PODER JUDICIÁRIO
jUSTIÇA DO TRABALHO

Página

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°: 29674816/2021

Expedição: 28/09/2021, às 14:25:01

Validade: 26/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados

de sua expedição.

l de 2

da data

Certifica-se que FASI FUNDACAO de ATENCAO A SAUDE de ITABUNA (MATRIZ 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(kst.jus.br
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Certidão n° 29674816/2021. Página 2 de 2
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PODER JUDICIÁRIO

jUSTIÇA DO TRABALHO

Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou

garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens

suficientes.

8

B

Dúvidas e sugestões: endt.Qtst.jus.br



> PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE INTERNAÇÃO - BAHIA

AIH aprovadas, Internações segundo Estabelecimento
Município: 291480 Itabuna
Procedimento: 0303010223 TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19
Gestão: Municipal plena assist
Período: jan-jun/2021

Estabelecimento

TOTAL

0 2385171 HOSPITAL DE BASE LUIS EDUARDO MAGALHAES
2772280 HOSPITAL CALIXTO MIDLEj FILHO

I AIH aprovadas ' I internações

418 418

417 417

1 1

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH /SUS)

Notas:

1. Dados referentes aos últimos seis meses, su jeitos a atualização.
2. A partir do processamento de junho de 2012, houve mudança na classificação da natureza e esfera dos

estabelecimentos. Com isso, temos que:
o Até maio de 2012 estas informações estão disponíveis como "Natureza" e "Esfera Administrativa".
q De junho de 2012 a outubro de 2015, estão disponíveis tanto como "Natureza" e "Esfera

Administrativa", como "Natureza jurídica" e "Esfera Jurídica".
o A partir de novembro de 2015, estão disponíveis como "Natureza Jurídica" e "Esfera Jurídica".

Consulte o site da Secretaria Estadual de SaYde para mais informações.

0 : COPIA COMO .CSV i COPIA PARA TABWIN J

'O"" l
·"

MOSTRA COMO GRÁFICO

tabnet.datasus,gov,br/Wi/tabcgi.exe?siNcnv/qiba,def 1/1



23."09/2021 11:00 SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS

MmMério clã Saúde '

a

l
DATA S l..' S . UO>V

b.

!qGST:S' " Sistema de çerenciamentQ d.mI.ab-elã de p_rQmed.i,m.emQ_s,,..M¢diç_&mnLQs.-c_Q.pM

, . . ,, .. ,.. . . . . r. Aj
·.;. fS

Usuário: publico
0 " Q

, , , ,. w' i Procedimento
"" " i Procedimento: 03.03,01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS - COVID 19

r

Grupo: 03 - Procedimentos clínicos

Súb-Grupo: 03 - Tratamentos dínicos (outras especialidades)

i Forma de Organização: 01 - Tratamento de doenças infecciosas e parasitárias

Competência: 09/2021 '

i Modalidade de Atendimento: Hospitalar

l Complexidade Média Complexidade
i Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)
l Sub-Tipo de Financiamenb:

: Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal)
' Sexo: Ambos

: Média de Permanência: 5
l Tempo de Permanência:

; Quantidade Máximâ: 1

l Idade Minima O meses
! Idade Máxima: 130 anos

! Pontos: 80

i Atributos Complementares: Admite permanência à maior

l'"- Valores ·--------·--··-- ··-· ··

! ! Serviço Ambulatorial: R$ 0,00 Serviço Hospitalar: R$ 1.195,99

I Total Ambulatorial: R$ 0,00 Serviço Prdissional: R$ 304,01
Total Hospitalar: R$ 1.500,00

""S " '"""' " """ "

·""—·~m~-~·
ç . .ÜÜ Sem'viç" i-.|abiliÊa?ãc] F' edA"},',|e,,..l ,, , É'"""çj"" " TRêtjae$ " 'j'" '"'i Descri ao l CID l CBO , .,,i,!j clas$incaçã" l _.,_,,

' ' L " .j 'n(j!{:l'.maáa í.'..

l-- Descrição" "

: COMPREENDE AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE COM

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE COV/D 19. A NOT/F/CAÇÃO DO CASO É OBR/GATÓR/A. PARA FINS '

EP/DEM/OLÓG/COS.

sigmp.data$us.gov.br/ta&la-unincada/app/$edprocedimento/exibir/0303010223/09/2021 1/1



FASI #'
FUNQAÇÃO DE ATENçÃO A

b

, #PWFFA,L MSAUDE DE ITABUNA, Lk*F ~M

DIRETORIA
, PRESIDENCIA

r

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.

0
'X .

ltabuna-Ba, 04 de outubro de 2021.

0 t
l' 'I '

S e f

Fe,nãi&'Coâ'ã|'ida Ludgero

Diretofa Presidente da FASI

è'i .

: X ··

. :·

:C i."

K. .

Z':.,'.

2021 Av. Fernando Gomes O!ivc4ra. sIn" Baàco: Nossa SeMorci Cios Graças - ltabuncüBA - C EP: 45.6Q 1-.554 "·. "
Ieí.: (73} 321 4-i643 (presidência} - Cn pj 02.762.633/0cxj 1-62 - E-mail: dkeloia.ht)lerrl'@'hotmad.com

'2'· · .
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' F Z · " · ' :.?
UZA pc,ventura faça jus, hem corno a retirada de seWjáme l ' " PAULO CÉSAR FONTES MATOS ='":
regpec||va'Fo|ha de pagamento de Servidores Municipais. : "' Secmáríu de Govchjo m"'

' Art 3' - Os efeitos deste decreto retroagem dà1:Cje !
. .«rço de 2005. i ACÁCIA GoMEjs PINHO . !,, -

Art, 4p - E8!0 decreto entra em vIgor nesta dataji:evo- Secretária Cie Adrninistriíçáo :'1,,'·'....
iã$ as dlsposlções em contrário. - " .'.e, - ' ·.Sê* .

=-' -- ----Z----- -. - -- q! ..'

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 1TABUNj\, em . DECRETO N.° 7.307 Z,;,,".
'le malo de 2005. " X' .1jl·z.

Ê' i?s , O PREFEITO MUNKJIPAL DE ITABUNA, no U%µà suas '
FERNANDO GOMES OLIVEIRA "'é" ' "àtribuições, com amptiro logal no art. 66, Inciso xig a. Lei '"

.b F .

Prefeito js"':' Otgânlca do Munlcfplo de Itabuna - LOM1, ti de acorf',cum (j

".?,: disposto no § 2', an. 1', da"Ld Municlpaln.' 1,942,. à':27 de ·paulo césar fontes matos -'!' . julho 2004, "Ç:í

.Secretário de Governo ..A..:·
'·;"" ' DECRETK z'í"' '

ACÁCIA GOMES PINHO À,' "%
SectetMa de Admlnlstração Art, 1,' · Fica homologada a Resolução NoríijAy& n.'

001, de 16 de fevereiro da 2005, que aprovou os EÚjatu1os
GUSTAVO JOAQUIM LISBOA da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna - fasE;'"

Secretário de Educação e Cultura .·?.,1 z'i'; "

'e'·::·,... Art, Este decreta entra om vigor nesta dmà,'.
0 '. f.',: *..,b'".':

DECRETO N.'7.305 '.i '-"" ""'i', ' . Art. y - Revogam-se as disposições em cQnjrâr|o,.
,% m- .'
ME' "k"

c) prefeito m(jnic1pal de itabuna, no uso de sUagátn· gabinete do prefeito municipal de |tabQNa. em
:ões, com &mparo no art. 66, Inciso XII, da Lei Orgãnlca 13 de malo de 2005.
dunlclplo - LQMI, ::Êf-' qèàít

RESOLVE: ..IE'- , FERNANDO GOMES OLIVEIRA fé
Prdelto ¥':

t'""" . ' ' '-g"I- Exonemr VÍVIAN SENA DO NASCIMENTO, do'catgo ,PAULO CESAR FONTES MATOS , »' )\
ado de provimento' em com[sGao de AUXILIAR DÊAS. .. '

'Y ' Secretário de Governo ,! 1%,...,YTOS ADMJNISTRÁTIVOS, Slmbdo CC-lO, da SecMaíla ' :, Q

3overno. ';:j".- ACÁCIA GOMES PINHO U"? ' nR
ll T Relroaglr ob efeitos deste decreto a 30 de:?br1| Secretária de Administração 'j '

ZOOS. - :'1" jíQ \;jx""' °\'

GABINETE DO RREFEITO MUNICIPAL DEITAB¶}.e" A l RESOLUÇÃO NORMATIVA N.' 001, '" '
de malo de 2005. -.':" \S l , de 16 de fevereiro de 2005. .:? '

"' ,/FERNANDO GOMES OLIVEIRA .;,:'.. XMENTA3Aprova osJàlaMos@$Eunda-
l P,efe1to ·z.g' Fi:¢ãõ'àé'ÃíênçáôÀ%aüdn=W6'Una' -

0 PAULO ÇÉSAR FONTES MATOS ' ', . FASI, e dá outras provldências:

Secretário de Governo ,- ' O Conselho Dellberatlvo da Fundação de Atenção à
Saúde de Itabuna - FA9, no u&o de suas a|riblj|çõê6, e de

ACébCiAGOMESP|NHO

. coMormlUde com o que dispõe o § 2°, art. 1', da Lei Munici-Secrefária de AdmlnMração '. pal n.' 1.942, de 27 de julho de 2004, 'z"
:"k.'

F .

RESOLVE: t
DZCRETO N.'7.306

'- Art. 1' · Fica eprovedo os Estatulos da Fundàção de
O PREFEITO M JNICIPAL DE ITABUNA, no uso de suas Atenção à Saúde de Itabuna - FASI, e|abofadQEpor Eúã

üjuiçõès, com amp ro no art. 66, Incko XIi, da Lei Orgànl- Dlretorla Executiva, que constltul o ANEXO l, |nteQmn|e da
do Município - LO l, ' -. presente F|e$ç)lução.

" it; '
RESOLVE: Aft. 2° -A Dlretctka Executiva da Fundação deAtenção

Èí Saúde de Itabuna - FASI, no prezp de 03 (lrês):a|8&, da
l- Nomear GLA JOIA DINIZ DOS SANTOS, para o.cargo data de vigência desta ResoWção, remeterá à sua,·Excelên-

Q&cjo da provlmenl È em comlssào de auxiliar DE AS" ola Prefeito Munlcipal, para ser homologada nos féi!no$ que
intos ADM|N]STRFT|VOS, SImbolo CC-lO, da Secretarla dkpõe o Parágrajo único, art. 20, da suprachada ieL . j
Governo, ' . ' ,2 .'

ll - Fletrcxígir of. efeitos deste decreto a 30 de a6rii de Art. 3q - Esg Flemlução entra em vIgor nàí!!g date.
05. - .- . ' revogadas as di$po$lçge3 em contrátio. K'

q '-'* ·

:' É.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em DIRETORIÁ EXEÇUTIVA DA FUNDAÇÃO DE ATENçAO À
do rr¶3i^ do 9nnq . ,. c ü"me rm r'r^ mi m a _ e^ Cf ,X_ q r

%::F:"í' .

.+
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' " , ;· .' · " ' . ' "' . ·'m . .

Oficial de ItábÚ'hatÉ3A " ' &'-:1' a 31' de malo'de 2005
I j; ,'

g
d

+

. · ' ' ' . . . . ··' d"' · ' ' '' '.· JOSE REGINALDO $OÜZA SILVA · i ficas podeÍá a FASlbxetcer denWYjutras attlbwçGes que lhe
COÓr'denador Administrativo e FlnanCelro i sejam'«e1eridas na Lei n.' 1.04,li;:ae 27 de julho de 2004, "

- " " - LIÁS FERNANDO MARONGUARNIERI "este Eskífulo e em seu Reglmémò lMórnô'
Assessor jljrfdi?o ! . ' k celebrar convên|oG'e"Cònl|'alos com |n6t||uições

R)cardo sérgio balduíno da SILVA ROSAS " públicas e pfiv&das',"nack)nals e iMemadonais, ' " .
""' """ aéãdè"g"uè"m"mprw'èg8 -a necessidade e desh·

'Coordenador Médico ,. "
. nação dos mesmoii: ·- tl. cohtralr emprésümô$ finançiamenfos junto às

· , ' inslHulções púb|[càSµ"k privadas; . ·

. ANEXOI ' . i|l: gerir fundos, sUbcontas e aplkiat .recw$o9 re- . .
" t i ' . lãtivQs ao de$envei%omo de su&s dividades,· ESTATUTO DA FUNDAçÃO DE A. ENÇÃO ' . observadc as requlMÍos e ncjtmas constantes

' ' À SAÚDE DE ITABUNA- FASI . ' da |eMação espoclUca em nfv'el federal, ssta-

" ' dual e munlclpal. '-"'·-
CAPÍTULOI :"'

SEçÂOI 'Parágrafo único - A execuçà das allvidades, trànsâçõ0s
das DjSPOSjÇÕES GERAIS " , e negócios Jurídicos elencados inclsos l a Ill deste arti-

go, depandeTá de aprovação prévia do Conselho Ddiberatl-
Art. 1' - A Fundação dt3 Atenção à Saúde de Itabma - vo da Fundação, alrtív& da edição de Resolução Normallva,

iSl, criada pela Lei n,' 1,942, de 27 de julho de 2004, com devld&mentg homologada, medianle decreto, peto Executivo
0'1e f to na Av, Fermndo Gomes, sIn, llabuna/BA, é Of- Municfpal e de aworlzação cjaXi¢ànara de V€lreador05, sem-

èò fL qciona| da administração pública municipal, equi- pre quo flzernecessárlo. ':',·"
nada às peSsoas jwldicas de dltelto público, sem fin£; ": .

' F

erativos, tendo pot flndldade a-prestação gratuita de ser-
ços pübllcos,'na área da saúde, atendendo aos usuários . SEÇÃO ll . m
mes serviços, em âmbito munlclpal e teglonal; gozando DA FINALIDADE
e autonomk &dm|n|stra|iva-f|nancejra, ressalvadas &$ " "2
xceções prevls|88 em lei, para os entes desta naiweza, Art, 4' - A Fundação de Átenção à Saúde de Itabuna -
om jurlsdlção em todo o lerdfót'lo do Munlclplo de Itabuna FASJ, tem pot flnalidade g$P%lica a prestação de $Brvlços

médicos a hclspila[aTes à pop,ulação em geral, born como a
§ 1' - A Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna - reallzação de allvldades dhatagou indiretamente ligadas ao

"ASI, para efeito de cumprimento 'do dkpoSto no an. 77, § setor ejá BàÚdo e cjt3 saúde
l', da Lei Orgânica do Munlclplo de Itabuna, combinado com
) art. 6' e seguintes do Decreto n'-5,932, de 1' de janeiro de
2001, bem como para subvencionamento e repasse das vet-" ' CA PÍTU LO ll
Dãs púbHcqs que jhe estão deMlnadas, está vInculada à DO PATR|MÔNIO
Secretaria Mun/c/pal de Saúde, lnlegrando os demais Ór-
gãos da admlnist'ç'tção fundaclonaI do Munlclplo, ' SESÀO|

DlSpOSlç ES GERAIS
§ 2" - A Fun,dação de Atenção à Saúde de Itabuna - '

j . .FASI, reger-se-á peio dispostQ na Lei n.' 1.942, de 27 de Art, 5' - Condllul pa(rirnônío orlg/nârlo da FASI as
"ilk b 2004 b n 'ste ESTATUTO, elaborado pot sua Direto- lnstalaçõm do estabdechií'ento hosplfalar denominado

e, "Uva, dl$t|do e aprovado pelo Conselho Delibera- HOSPITAL DE base luís ep"uardo magalhães, localiza-
da FuMãçãcj por maioria absoluta de &cu$ membros, e do nesta Cidade do Itabuna; Dls1rlto-sedo do Mun|clPl°: com

devidamõnte hom )|ogado, attavés da edição do decreto, pelo os prédiog - pdnclpal €3 aneXos, do refeddo complexo l.ospj-
Executlvo Munlclpal, aplicando-se, subsidiadamente, sem- talar, equlpamoMo& maquinàTÍoG, objetos e domais utensl- H
pre que se fizer hecessário, as dlsposlções conslifuclonals Ilos utillzados no8 respeclivos serviços, acervos e estoques
e do Código civil Brasllelro allnenfes às Fundações, e à de mercadorias e produtos, Imóvel e seus respoclivos aces-
legislação especlÍica que rggu|a El matérla em nível fedeml, sórlos devidamente catadetízado, descrito e wUado no

eslàdual e muni lpal. ANEXO l que Integra a Lei fl° 1,942, de 27 de julho de 2004,
estimado lodo o conjunto em r$ 14.204.775,83 (catorze ml-

Art. 2' - A 'undação de Atenção à Saúde de Itabuna - lhões, duzenlo8 e qualro mil'e SètêCBfjtOS e selonta e ,cInoo
FASI terá duraç .q llimllada, e sua exllnção só ocorrerá por "t0rís 0 ollenta e três centavos) e da dotação orçamenlárla
absolula Impôs biliüde de sua manutenção e lnexoquibi- e6peclfica consignada no 'Orçamento do Munlcl'pio de ltabu-
lidade de bcub f e objetivos, na, Lei n' 1.927 de 26 de dezembro de 2003 - Lei Orçamen·

lária do Muníclplo de llabuna, para o exetclcio financeiro de
§ 1' - A e Unção da Fundação de Atenção à Saúde de 2004, no montante de RS 15.346.000,00 (quinze milhões,

Itabuna — FASI iependerá de apmvação da Câmara Munlclpal ltezenlos quarenta e 8cís mil reals), destinados a aquisl-
cíb Itabuna, apr .landó propoda kglslallva de autoria do Exe- çêo do bens imóveis, móveis, equipamentos, rmquinários,
cmlvo'Munlcipall onde serão expostos os motivos da cxMção. obras e serviços que se façam ne¢E)$$árjos b inslalaçáo,

fundonamonto 8 desenvolvimento dos trabalhos, servlços a

" § 2' - Par' & reeu|arizaçãç) do dlsposlo na Ld n.° 1.942, ' demais atividades especllicas da Fundação.
de 27 de julho bé 2004, devérá ser procedido o registro de$- .' . .
te ESTATUTO, no Cartório "do Registro Civil das Pessoas Parágrafo único - Os bens Imóveis e dlreltos scb'e 3
jurkiicas desta.Comarca, e a devida Insctlção da mesma no . eles quo integram q Palr|mônlo OrlginárIo da FAS1, consfan-

ruam a ' tOS do ANEXO l, setáo Nansferldos à Fundação ahavês de
t F ' . . , F a

' à
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outros bens, recursos, direitos e Vaiores, adquirldm pela E " Art. 1,4 - São órgãos da- ÁÍdaçao de AtençãÒ 'è Sau-
: Fundação e incorporados ab' seu "patrimônio, na forriía" do d0'de Itabuna - EA Si. ar".

art. B' da Lei.n.' 1.942, de 27 de julho de2004, bem CQ'j'K' ü'$ ' l'"--

.referidas alíneas, Incisos e Seus parágrafos, além do dis- l, AXmselho 'De||bgrBtivD;
posto no Estaluto e no Regimento lnlerno da fasi. Il. ' Conselho Fl$jài;.

Ill. D|retona-Exeájuva:

SEçÃOII "· - . .. 'i.'
DA ALIENAÇÃO E DA AQUISIÇÃO DE BENS DA FUNDAÇÃO " " "') ^abingte.doRÍeWS-[Esidenle; .

. b) Coordenadoria Adnln|stratjva·Finance,ire;'C) Coordenadoria M¢áíca;
" Art. 7"- A alienação a quglquer (Rulo, de bens 1Móveis , d) Asgessor|a JurdCaí

dç FASI dependerá de prévia autOrização leglslaliva'e-da . -'k'

Yaqljl$lção de outrog bens de valor oorrespondenle, sQbre os § 1' - Os cargos do Co«èlho Dèliberativo ü dá Con-
quais deverão lncidlr os gravames de hµlienablHdade e im" sèlho Fiscal, são exercidos à t,flÚ1o jµatulto e o seu desem-
penhorabilidade permanente, SãiVQ quando a alienação for ponho consfilul serviço do rdqv.antc valor socIal, gozando

" ímpresclndfvel, pata a realização de (ins e objMivos eSpeci'
i seus titularês das prerrogativaS' de Lei.ficos da Fi\Si e não houver outro8 recurso& dkpon(vdtÍ', o ;.·%-.-

que deverá ser prçvkmente comprovado, quando da remes" éS 2' - Os titulares dos àiçQos de óTgão3 da
sã â Câmara Municipal, do Antepró]elo de Lei Autodzatíva. Dlre1orla-Executiva da FASI, sµão 'nomeado8 pelo Chefe do

jzxgcut|vo Munlcipd para o exa¢fçio de Cargo da ProVlmenlo
Art. 8' -A alienação dos bens móveis da FAS1 ou de 'em Comissão, de Dlíeção e ÀssasSoramento Intermediá rio,

direitos sobre eles dependerá da aprovação prévia da malo- os quais passarão a |ntegrarma forma dá adminlstmçãc'

ria qualificada de dois terços (2/3) dos membros do Come- t'undaclonala estrutura Adm|M,Syatlva do Municlpió de llabu-
"" j Xberativo, 8jxovando Projeto de Resolução Autwiza- na - Docroto n' 5.932, de r % )'ànoiro de 2001,

uVi , iniciativa da Diretoria Executiva, lnslrufdo de PARE- -..
¥

CER do Conselho Fiscal, e devidamente homobgada afra- Art. 15 - Fica o Chefe do Execútívo cNvidatnenle aultÁ·
vês de decreto pelo Executivo Municipal. zado a criar, mediante decreto, lia Estrututa Adminislrativa do

Municlplo de Itabuna, |n$tituldà Rdo Decreto n' 5.932/2001,
Art. 9¥ -A aquisição de bens Imóveis à qualquer Ululo, os carçjo9 de provimento em ÁjomíssãQ cjb que ima q pará-

dapenderá de autorlzação leglslatIva, solicitada pelo Chçk grafo 2° do Migo 14, estabelecendo: denominações, slmbo·
do Executivo Munlclpal, na forma do estilo. los, lncluslve d/lerenclados d¢?ÊLjâ õxislen1es na atual Edru-

tura Admlnistratjva, centrdlzaâá"e descenlmiizada - Decrelo
Art. 10 ·A aquisição de bens móveis à qualquer título n,' 5.932/2001; número de vãgãs, percentuais e n(veis de ven-

dependerá de prévia autorlzação do Consejho Ddlberativo, cimentos, valendo-se das autGrlzações kglslafivâs contidas
mediante Resolução de Recomendação devendo 8er ob" na Lei Munlclpaí ré 1.738, de":ÍÍ de janeiro de 1997 e na Lol
servado os tequlsitos e exigênclas da Lei Federal n' 8.666 Munlclpal n' 1.851, de 28 ddQezembro de 2001.
de 21 de junho de 1993 - Lei das·1.icitações Públicas. ' ::i ."

ÍÈ,' ·'
Parágrafo 'ún|cD - Nos demais casos não reçµAados SEÇÒ ll

pela Lei n' 8.666/93, a aqulslçào de bens moveis 60ráf0ila a DO conSelhqDel|berat|vo
critério exclusivo do Diretor-Pr8s|dgnte da Fundação, desde ':;: '
que comprovada,a necmss1dade e destinação dos mesmos. .subSeção l

-DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 - Os bens, direllos b valores da FASI serão utl- """"

P'm )00, exduslvdmente, no cumprlmÒnto dos sous objMivos. Art. 16 — O Conselho ÒèÍ/beratlvo da FASI ê a instância
máxima soberana de dellberação da Fundação, estando-lhè0 Art.12 -Nq caso de extinção da FASI, os bens móveis
vinculados e subordinados lo.cjo6 c)6 demais órgãos ckste enle,

e imóveis, tllulos, dkeltos e valores lnlégrantes do seu palri- sendo constltu(do da iotaÚàde das representações dos ('f-
mÔnlo retornarÇ ao paMmônio do Município de Itabuna. gãos públlcos e das entidad?s.'.clvls que o Integram.

arágrafo 'úniCo - õuèmbro$ do Cons9lho Dellbe

,
. qSEÇÃOlIl rallvô aFASl Bão ncimeadcis 'pelo Prefeito MÚnicipal, aha-

da ADMINISTRAçAO DO PATR|MÔN|O DA FUNDAçjÍo vês dg dacrelo, na forma pFv|s|a na Lei n.' 1.942, de 27 de

']ulhc1 de 2004.
Art. 13 - A administração do palrlmõnio da FASI e a

aplicação dos us recursos fjnancelros 8erão administra- Art. 17 - A composlção origlnárla do Conselho Deli-
dos e geridos p r 6Uâ DjrelMa Executiva, através do seu beíativo da FASI, embelecida na Lei n." 1.942, do 27 de
Diretor-Preside te, com a assessoria técnica, Hscalkação b julho de 2004, poderá ser alterada - reduzida ou amp//ada,
supeMsão do onselho Fkcal e devidamente homologa- por decisão da maioria absolula de 6cus membros, man-
dos peb Secte\ãrio Munlclpal de Saúde, na forma do esfa· lendo-se, porém, inalterâvd o ptmcíplo Cia paridada e os
belacido na Lei. Munlclpal, observado rigorosámente o que limites máximo de'.30 (trinta) e o mínimo 06 (SêíS) meni- '
sobre a matérid dispõe a leglslação específica em nível fé- bros. eslabelecldos na Le! OrgÚlca do Munlclpío de Itabuna

detal e emduâ'L - LOMI, conform procedimenio normatizado nestes Estatu-
i los 0 rio Regimento Interno da entidade.
l
F

; CAPÍTULO Ill · ParAgrafo únlèo - Arechição ou ampliação.tralada ncjs-
,DA oRGANjzAçÃo E ESTRUTURA ADMINISTRATNA (e artigo demandará aulorkaçAo leçlslativa. '

' . ' ' '. C)
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" ,' ' , · " " . . 'N"' '·" -Art. 19 -'As competências e atribuiçõe6 do CoÚelho Art, 24 - Em caso .de wg'úcia ò kresíden'te ào Cem-
Miberatlvo são as estabeletldas no 8rl. 30, da Lei n.' 1:942, seiho Dd|b8ra!|vo, poderá decldj¢questõe$: exoedir hcitmas
i27 de julho de 2004, ' ' e 'dlrettizes, reallzat elou aufoTlm[ a malização da atos ad

re/aramium do conselho Del|b9.têl|vo, w"bmetendo as suas
Parágrafo único - Os mén}b[os.do Conselho Deli- dellberâções à apíedação do CÔ*lado, rio prazo da.10 (ciez)

ra1ivo não respondem sUbsidiarkimente "pelas obrigações dias da expedição dos Mos, OU"!®(j ãçSÓ8 cesse o estado de
sumidas pelo FASI, estando, pÓrém,' sujeitos às disposl- —urgônaa- -. _ _.__. , .,,_.. . ... RE _·
es da Lei de Responsabilidade Elscal.- Ld Complemen- ,,i

. '' n' 101, cie 04 de maio de 2000, por seu,s'atos que envol- Art. 25 - Das declsões::do COnselho Deliberalivo,
m questões adminMratlvas e llnanceiiy,' rE3cBhimerlto e cabèrá recurSo para o 'Chde dõÈxecuüvo MunlclPa|, lnMr'ui-
llcação de verbas públicas. ·"' " do com Parecm da ProçwadorliÍ .GeraL@ MünicÍpIo de 1la·

buna, atandendo procedimen(j..'estabdàc|do no Raglmente.f
Art. 20 - As repíesenfações das entldadas cóm as- lntotno da Fundação. "

nto no Conselho Deliberatívo da FASI, será renovada à ';.
T '

da quadriênio, nâ lorma do estabelecidO ne&te Edatuto e Art. 26 - Os membrosÂÍD Conselho Delibera!lvo Se-
n seu Regimento interno, sendo permltjda a racondução, rão nomaados na fcwma prevjdà na Lei Municipal n,' 1.942/
Me que seja confltmada a indicação do ÓTç}ã0 ou enllda· 2004 e neste Estatuto.

representada.. · , : '
Art: 27 - As compatêliCjàs e alribuiçõas do Córise-

§ 1° - A cada membro eletivo do Conselho Dellberaü- lha DoliberatNo oslão ddlnldaj {Rã Lei Municipal n.' 1.942/
) cortespondetá um Suplente, lndica'do b nomeado na forma 2004 (b neste Eslatuto. y
:escrlta na Lei n.' 1.942, de 27 de julho de 2004, neste Esta- "f' '

o e 1 seu Regimento lnlerno, a quem compote substi!uir '
tiful jín 6UâS auQnclas, faltas p Impedimentos legals; SUBSEÇÃO ||

' " DOS DIREITOS DOf CONSELHEIROS .
§ 2' - O Suplenle de Conselheiro presente às reuni- Art. 28 - São direltos.doC Conselheltõs membros do ' Zj

es do Conselho Dellberatívo teTá dhdlo á voz e, na ausência " Conselho Ddibâralivo da FASE'., ,
o Iilular, lerá dkelto a voto, independente de convocação. I - participar cjã8 reunlões, discussões e dellbeta-

ções do Conselho De||be(alivo: bem como dos demais Óf-
Art. 21 - As dellberaçCies do Conselho Dellberallvo gãos e Betore6 admlr|klíati"áS,Sja .Fundação, salvo quando

a FASI serão tomadas pela maioria absolula de seus mom- tenha Interesse direto e pe88Òal nas mafériâs e assuntos
4'05, salvo as exceções previstas na Lei ny 1,942, de 27 de em apreciação, hipótese em que deverá comunicêf ri Impe-
.üho de 2004, no Estatuto e em seu Reglmenlo Interno, pre- dimento ao Dlrelor-Pre$|donte,j,para que seja convocado o

f ' ·.entes às leunlõef pelo menos 1/3 (um terço) do Colegla- respectivo suplenle; ,,,
Iq, e terão a forma de resoluç.Ao de natureza: ll - volar nas malétlas submetidas à apteclação do

i.' l · Conselho Deliberativo; í f,
l- No|maiNa; " Ill - apresentar Ei aprÀcigção do Conselho Delibera-

" ll- .. ' " de ,RecomondaçHo: tlvo ptoposlções, de qualquer mtureza, que digam raspelto
. Ill- '- de futorização. ,, ' às a|rlbulçm especfHcas do.ColegMo, barn como qual-

quer outro assunto relaclonadQ dtlbúlções da Fundação;
Patágrafo único - As remMções dc Conselho Dell- lV · pãrticlpar das C9mlssõeg Especiais Tempotârl-

oeralivo de caráter pormativo - Toluçáo Normativa, deve- as, quando preencher &8 cond!,ções exigidas para o exerci-
fãO ser homologa¶w pdo Ché e do Executivo Munlclpal, cio dessas ¶unçõos; '. -?
Eçl,êc' te a edição, de decreto, no prazo de 03 (três) dla6 v - fazer uso da pakÍí'ra 61ti defesa ou oposição

06 ua expedlçÇo. e quando encarhlnhada ao Gabinete proposlçDes submetidas à apreclação do Conselho Delibe-
Prefeito, via Septetaria Munidpd d6 Govorno para esse ratlvo, para jusllficar seu votçi, levantar questões de ordem,

fim, devorá ser inQMda com Parecer da Procuradoíla Geral aptesenlar impugnações e tdlflcação das Afas, e epartear ,
do Mun!c1plo de Itabuna, quando auMzado .pelo orador com uso da palavra;

i · VI - requorer a convocação de reunião exlraoidinária
Art. 22 - ç) Presidente do Conselho Dellberatlvo da do Conselho Dellberatlvo, bem como de qualquer outro Ór-

FASI poderá disctÁit e defender quaiquer matéria submetida gão e setor da Fundação, na qualidade de tepresen!anie da
à apreciação do dç)|eglado, hipótese em que passará El Di· entidade ou órgão pUblk» com assento no Colegwio.

Morla-Execufiva Çara um Conselheiro de sua escolha, re-
assumindo logo após o seu pronunclamento.

, " SUBSEÇÃO IllArt. 23 - Puancio clo lníclo de, qualquer reunião do DOS DEVERES
Conselho Dd1berjdNo o preSidente designará, um Come- d
1he$ro para exerc r as funções de Fíelatot das maléMs em Art. 29 - São deveres dos çcmselheltos:
tramitação, e Ilda no Expedienle, devendo o Relator dedg" l - comparecer às reunlões do Cohselho Deflberatl-
nado, ofeTecer PA ECER escrllo, ou requerer ao Presidente vo e dos demais órgãos 0 sdores da Fundação, pontual-
para apresentá-lo mlmente, na primeira reunião subseqüenle mente, t1&5 'datas e horátlos tlxados nestes Esfalufas, e nQ
a leltura da mafé 'la pamhte o Colegiado, ou optando pela MglmeMo lntemo do Comdho:
forma escçlta, ap esentá-lo ao Presldenté do Conselho :âlé ' ll - cumpík Integralmente, com eliciêncía e zelo, os
24 (vInte e quatro horas antes da reunlão em que a ma!érm deveuas do cargo de Conselhelro:

d

paya a constar paula d,a Ordem do D/â. Ill - cumprlre fnzercumprija Le! n.' 1,942, de 27 de
'.julho de 2004, estes .EMalutos, o 'Regimento (niemo do

Paragrâfçt único - O Relator que'delxar de apresen" Cnnedhn
q

' k µ'
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· - ' · · ' ' .. -i?".' .-oto foP declslvo para-o resultado: ' '.

b ' ' l - Hcendaç-se Q'Corí.s©eiro por maís de 120 (cerilo .V - Observar, ngoTQsaíTiente q dlsposlo nestes "stet- e vinte) dies, salvo quando se tiàíar cj0 licença de µstante:
jtos rio que concerne ElO usáQa palavÍa, Sendo-lhe vedado, ' || - na QcQrrèricià."de â'o'notação a pedido ou por ,

m seus pronunciamentos, o emprego'·de g/rlas não con- justa CâljGã,
enclonals, ou de qualquer. outra forma cí0 expr688aç) que § l '· Na ocorrência de-yaga no Conselho Ddiberà-
steja em desecordo com a llnguagem parlamentar; livo da FASI, o D1re(Ór·Fír0sldeRie, no PràZo de 03 (lrês) dias

Vi - comportar·se de maneha"condizente com-a dig" "- da«jeclataç~~acânclA,=tnuWcaT.á. enHQacje com as·
idâde do cargo que pxerCe, evitandQ, nas'eeunlões alltudes sento no Conselho e onde ccorteu a vage, para que em igual

·ue venham perturbar a orde/h e a"hahnon1a dos trabalhos: prazo procedã 8 lnd$eaçjão -de !iÕvê repfes6mante para ore-

. VIl - demonstrar injeresse e:Sen$ibi||dade pêla cau- enchimento da vaga. ' ' ·"·' '
a social e o exercício da cldadanlà; ' ' § 2" - Flecebida'0jnd1açào, o-Dile|or-Pfesídente a

.VIII - manter para 'os demais Conseiheiros uma con- femelere ao Pre(elto M.unlclpd,"vk SectetaM Municipal de
uta élica, evitando comportamentos qúe Impliquem em bios Governo, pm nomeação do ln'dicado, também em 03 (IréS}
e ayessivldade, discnm|naçáo, preconcóho, desre6peito dias, através de Decreto.

. .' -normas de cortesias e genlilezas paca com seus pares. § 3' · Na hipótese dcjchek do Executivo Municipal

não nomear o |nd|c&do,no"pra[o eslabdecido no parágrafo
anletlor, o fará, em lguaj prazo, o Dketoí-Prêslcknte da Fun-

SEÇÃO Ill dação, através de Ato. , .
da exoneração de conselheiros ' ,§ 4"- no casO de 0xQnemçãQ a pedido ou por justa

causa, o Dlretor-Pcesidente, cQcwocará o Suplentê pttrâ as- "
SUBSEÇÃOI sumir a vaµ e tomar possa Bm 03 (três) dias, completando

0 DAS DISPOSIÇOES GERAIS o mandato cio fitular. Caio o Supiente não venha a assümir a
vaga, o Dirdot-PresWente prpcederá conforme o disposto

Art. 30 · A exoneração de Consethdro dar-se-á: nos parágrafos anteriores. ,- .'
l - a pedido; § 5' - Em caso de renúncja ou exonergção do Su-
Il - por conderiaçêo em processo criminal por mais plente, a vaga deixada pdf est,è não preenchida.

le 02 (dois) anos;
Ill - por cometimenta de falw grave; "-::

" lV - por deixar de comparecer El 03 (três) reuniões SUBSEÇÃO lV
consecutivas 06 (seis) alternadas do Conselho Dd|bgratl- DAS SUBSTjTUIÇÕES
vo, ou de qualquer órgão ou setor da Fundação, para as .' '.
quais tenha sIdo teguharmente convocado Art. 34 - Ob consolh,eiros membros do Conselho

De|ib0rativo da FASI podem Ser wbslltufdos, na hipótese
§ 1' - A exoneração El pedido seré considerada como em que o órgão públlco ou e@ClacÍe cIvil que ele representa,

renúncia e deletida pelo Dketor-Presidente da FASI, após o so!lclle, b qmtquèr tempo,?a|ravés de requerimenlo ex-
ser lida perante o Conselho Deliberativo, Independentemente presso, ditigldo ao Diretor-Pmldente, devendo, de logo, in-
cie manllestação deste- dicai o nome do subst1(uto, lltÚ1ar e wpleme, se ÍClf c) caso,

pata efeito de nomeação, Ra'$k)tma estabe|gcida nesles Es-
§ 2° - A exoneração ocorreA automaticamente na hi" tatulos e na Lei Munlcípal 11° ;1.942/2004.

pótese do Conselheiro faltar, sem jusliflcatlva, a 03 (três) ,,'
reuniões consecutivas e 06 (seis) alternadas, de qualquet F?aràgrafo único - O ,disposlo no caput deste artigo
dos órgãos da FljnljaçÈjo quando reçjukrmente convocado não 8ê aplica ao DiTe|or-Pr0C]dente da Fundação.

pa'" as mesmas, i ' . "

§ 3° - O Cç}(lselh8iro também será exonerado, guari- SUBSEÇÃO V
do, na qualidade db representante de órgão público, com LICENCIAMENTO
asgento no Conse|l}o Ddlboratlvo, for exonerado de GUãs
funções, da mesmà forma setá exonerado, quando repre- A'rt. 35 - Os membtps do Conselho Dellbera1ivo da
sentante de eniicj<e civil, for afastado, mõsmo temporária" FASI poderão licmciar-se do cargo de Conselhelro, median-

mente, do quadro qocla| da entidade por ele represenladm te requérlmonto dirlg1& ao Dlrelor-Pmidente da Fundação,
Casos em que a eµmeração ocorrerá lndependentemmte submetido a delibeíação do 'Conselho Dellberallvo, por mal-
de Processo Exone'taMo. oriá absoluta de seus membros e expressa em Resolução

i í':M" Aulorlzatlva.
SUBSEÇÃO ii ' ' § 1" - O llcenclamen1o ocorrerá nos Beguin|es ca-

DA EXONE AÇÃOA PEDIDO OU RENÚNCIA ' sos,

1 - por mollvo de 6aüde, devldamenle comprovado e
Art. 31 - ) pedido de exoneração de ConselMiro não superior a 60 ($egsenta) dia6;

membro do ConselHo De|lberEl|ivo da FASI, Titular ou Suplen- ll - em face à 1!cença gaMante de 120 (cento e vinte)
te, equlvde h,renú '.ia ao cargo, b formulado pelo renun- dias; f

ciante através de Bquerimento escrito, dirigido ao Dketot" Ill'- Para lrâtat de Interesse partlcúlar, não superior I)
Presidente, conten (j a expodção e 1TlDÜVQ9 da renúncia. a 120 (cento e vinte) dias. '

Art, 32 - O pedido de exoneração terá caráter lrrevo" § 2" - Quando o pedido de licenciamenlo não for su-

. çµNe1. uma vbz lid peranle o Conselho Deliberativo, sendo perbr a 30 (trinta) dias, poderá ser concedida pelo Diretor-deferido peio Dir tor-Presldente, |ndeperldentementg' de Presiderjte lndepmdçnlemente de manlfes1ação do Conse-
manifestação do olegiado. ' lho Delibetaüvo, hipótese em que o COR$dhdrD nãO poded

amimlr o cargo áa1f86 do té{mlnQ da Hccrç&.

mm'"
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§ 4" - Na hipótese do Suplente dó licenciado rectj- l " ': ' sii3sEçÃo Jl -
sar-se mç)m&r posse e assumir o çargo, o Díretor-PresIden· ' . DA RENOVOÇÃO QUADRIENAL
te ofictará,"na forma prevMa nestes Estatulos, a entidade ou DOS MEMBROS DO CONSELHO
órgão públlco por ele repreSÓnladq para que no prazo cíb 03 DELmRAT|vo DA FAS1
(três) Ulas regularize sua "repr8sentação.

7 "
Art. 38 - A renoVação dos repíeseMaMes das ent.. '

SEÇÃO lV " Udas clv1S""e @ãõs "liµ]lCo$,'com assento no CO11SEglh[)
DAALTERAçÃO na COMPOSIçÃO ORIGINÁRIA Ddlbetatlvo, ocorrerá íigciã quadriênio, na lemna previstana Le|'Mun|c|pa| n.' 1.94212004,

. . ..DO CONSELHO DELIBERATIVO DA EASI . A,á-

, SUBSEÇÃO I

' ' Art. 39 - A rerÍõvaçÈio quadtienal dos mêmbros do
Conselho Dellberallvo dii¥undação, dar-se-á de acordo corn

DA ALTERAÇAO a segdnta tramitação: tt-'

- ' , . " l'- 60 (sessentái^.|as antes da data prevista na Lei
. Art. 36 - A composlção onOjnár|a do Ccmselho Dell- hAuMclpal 1.942/2004, d*ke1or-Ptesidente da Fundação cAi-

boMlvo da FASI pocierâ ser alterada, mjuzlda e ampliada claiá bs ontldades clvi$*'órQãas públicos com assento no
por dellbaração da malorla absoluta de solib membros, â conseiho, para que no'jmzo de 03 (Irés) dias lmptorrogá-
propoMa de órgão públlco"e/ou enlldade c!vi| sediada no vêis; ramdam à Diretoáa,Eheçuliva da Fundação a índica-
Munlc(pio, Conselheiro, Secretárlo8 Munlclpds e do Chefe çáo dos nomes de seu€%Presentantes tllular e suplente,
do ExecÚUvo, na forma pravisla neste EÓíatwo, Te6pejtados ou se manifeste pola ¢énutençâo dos represeMaMes em
os Hmltès eslabelecldos pela Ld Municipal n" 1.942/2004. exercklo. i,, ,""

r" Il - recebidas aS .1Ádicações, na forma eslabelecida
0 Parágrafo único - Quando o pedido de alNração no inciso anferlor, o Dlretor-Presidenle as remeterá, em igual

Hpresgntado por Conselheiro, deverá ser subscrito por no ml- prazo, ao Prefeito MunicÍpal para tins de nomeação, median·
nlmo 1/3 (um terço) dos membro8 do Conselho Dellberafivo. le decreto, Ê,1',

iii - os lncMcãcjQs nomeados na forma do dispomo
Art. 37 - O processo de alteração da composição no'lnclso anterior tonWáo posse na data prevista nostes

origlnárla do Conselho Ddíberallvo da FASI, obedecetá aos E&ta|uto$, BN' '
seguintes lrâmltes' " lV - na h'pó|eàije o Prdelto Munidpal não nornea'

§ 1" - Recebido o requerimento propondo a altera- os lndlcados, o fará o DkMor-Presldente da Fundação, atra-
ção, o que deve OCOlIDf em reunião ordlnárk do Conselho vé& deAfo,
Deliberativo, o Direfor-Presldenle elabotará Pro]d0 de Re· v · a en!|dacje3çM| ou órgão público com â8sênkj tic)
solução Noemativa, propondo a alteração 0, em 60guida Conmlho D0|iberativo,%ue não indicar novOS cepreseniames
signará Relator para oferecer parecer 8obre e matéria. ou não se manifestar "Ma manutenção das reptmsentações

§ 2' - O, P8recer de que trata o Inciso antMoí será já existentes, será coüldgrada renunciante, procedendo-se,
apresentado oralmente, peranfè o Conselho Deliberativo, na forma prevista nest'egEs!alu{os para o CâsQ especlhco
8endo doferldo ao relatQr o prazo de 60 (sessenta) mÍnwo8
para ela'boração dD Patecer e de 30 (irinta) mlnulos para ,."

.apresentação, prorrogável, pot mais 10 minutos. SEÇAO V
§ 3' - Apresentado o Parecer, o Diretor-Presidente DAS MATÉRIAS,'6UBMETIDAS À APRECIAÇÃO

deferirá a palavja aos Conselhehos lnscrltos para falar 80· DO coNsèlho DELIBERATIVO
bre a matéria, p'Òr 05 (cInco) minutos cada. ConclÚlda a dls· 'W'
"ussão a ma|éria será pom em volaçào. Z·SUBSE%ÃO1

C - § 4" -A matéria 5Brâ tida pot aprovada, se recebero DAS QISPOSIÇ ES GERAIS

0 voto favoráveCda malorla absoluta dos Conselheiros pre-
sentas à reunião, . Art. 40 - O CÓiiselho Dellberatlvo da FASI dèliberará

§ 5' "Ajmvada a Resolução Normailva que con$ub6· sob a seguinte forma:,,.-
landa o pedido Pe dleíação, Berá esta encaminhada ao Cheio ".i

W

do Execullvc' yunlc[pa| para homologá-la, dentro dos prazos l - R8soIuçõcS;
previstos na Ld Munldpal ri" 1.942/2004 e nestes Es1alutos. If - Requerlmqntos;

§ 6" - bpó$ homologação o Dketor-PreMdenle Con- 'Ill - RmatórloS-e pareceres:
vocará a "nova pntída"de e ou órgão públlco que fará parte do lV - Recursos;·
Conselho Del|pera||vo, para que lndiquo Bêlj6 representan-
tes, titular e Suplente, para deito de normação, na forma § 1" - As resãüçôes são de Nês tipos:
ptevlsta neste Estatutos.

§ 7' Em caso de alleração para roduzlr o número l - normativa; '
de entidacks ou órgno8 públicos com assento no Coma- ll - autorlzatlva e b
lho, a enllda e alasladà 6erá de imediato, cientificada pelo Ill - de reco!!!endaçÉio.
Dlretor-Presl kmle,

§ 8' O requerimento contendo pedido de amplia- § 2' - As r8so|uções de çarátêr normalivo deverão
çãc' da comp }$ição orlglnária do Conselho Dellbwallvo da ser homologadas pelo Prelello Munlclpal, na forma do dis-
FASI, será del/idamentg Jnstruldo com declaração de anuên- poslo na .Lei n.' 1.942/2004 e nestes Estalu$os.
cia'çja enllda e cIvil eleu órgão pÚblico proposlo pará mem· . -.
bro-do Coleg ado. ' , . t' SUBSEÇÃO (l

§ 9' - A entidade cIvil elou órgão público Indicados · DOS REàUjSITOS DAS ÍAATÉR1AS
pará Integrar l composição do Conselho DdibõrMvo da FASI, All. 41 - As :matêr!a8 submetldas á apreciação do

l .t.j m ~ m Cg mtg if ^ r\ rb^mÁ rIRnÁrlcn CÍf1 nro-

·-ü~

b " ' " '
b "



t L.
, Y

, .

" " ' · " ' "" ' "m" F

. "N.. ,·,2Ç!!°:a 31±e maio de 2005 " JornUOfi"cia1 de ltabuna-BA ;í..f - . Página - 1"7
",'" f
';í'"· ·

," Ill - fôrma articulada para resoluções; . ' ' mintos que so||c||ern:! .'" '
' lV - ementa indicativa da matéria, para as F3eso!ú- " l - prcwogaçãoWe reunião; "

u . . ' ç6es: " ' || - dispensa d%1Eij!ufa das matérias constantes da
V - não conter vlcios de inconstlluclondidade e He- Ordem do Dia;
galidade. '" ." . . Ill - licença do fc'µelheiro, · ,

§ 1' - Será considerado autor de uma matéria o Coh- lV - reduçã2 do6jÊLmzoLestabelecldos ""nestes Esta-
selhelro que primeiro a firmar. " " " " " "" " "" " ""1ütos; "Tp. "" " ""

. § 2" - O Diretor-Pr¶sjdentE) da Fu.ndação nega"rá Ira- . ' V - Mirada da fÕposição, quando já inlclada a sua ·milação a uma matéria, quqndo não preencher "os requlsl- discussão em reun|ao;n-È:,t
los estabelecidos no caput dgs|e artigo; . . . VI - pÜildo da%stit,uição de Comissões Ejpeciais

' IF ·"§ 3" - Nenhuma propoÓição poderá conter matérias Temporárias. .':"
estranhas aos seus objetivos; , - § 2' - Os dernal6 requerimontos apresentados pé

." § 4° - As proposições serão apresenladas perante a rahte o Conselho Deliberativo, serão orais ou escritos e de·
Diretoria Executiva da Fundação e terão a tramitação deter-. cididos pdo Dlrgtor-PrB"si(hnte da Fundação.
minada no Regimento Interno do Conselho DelibeMivó. , ' § 3" - Os Tequé'rlmentos sarão sempre apregema-

dos e Mob no Expedlenie da8 reuniões, decidindo de 1oç;o.
o Dketor-Presldente, os·de sua compefêncla. e encaminha-

SUBSEÇÃO III . ·
.

dos os demais à apreclÍição do Conselho Delibgraljvo,
DAS RESOLUÇÕES § 4' - Ab cB{lidOe8"e/ou informações 6o!icitadag à

Art. 42 · A6 deliberações do Conselho Dellbetativo Fundação e a seus órgãos ÓonsliMivos, serão feitas afta-

. serão tomadas àtravés de FWsoluções. vês de requerimento escrllp apresentado à Diretoria ExêCu-§ 1" - Considera-se resolução toda proposição que liva, e docidido pelo Diietor-Presidgnle,0 pmponha a normalizar slluações, au|or|¥ar atos e reco- § 5: - O Direfor-Pre,sidente h'ídekrká, de píono, qual-

., .,,endar providências; ' . quer requerimento, cuj¢ 'conteúdo seja estranho Eis corripe-
§ 2° - A iniciativa para Bpresent8r projeto de Reso- tências aos obletivosidEl Fundação
lução caberá: ,. ·:
l - a qualquer membro do Conselho DeliberaINo;
ll - a qualquer membro da Dlrelorla-Execuflva: SWSECÂQY
Ill - a qualquer entidade CMI ou órgão público com DOS.RELATÓR|OS

assento no ConséM De||bgrat)vo; "Z:'
§ 3' - As Resoluções serão publicadas na Imprensa Art. 47 - Os Rolatórios são pronunciamentos por

Olicial e amplamente divulgadas. escrito das Comissões Especiais Temporárias, que con-
§ 4° - A6 Resoluçõê6 serão discutidas e votadã6 na têm as conclusões a resjkito dos assuntos que motiva"ram

"k ' ,

primeira reunião subseqüente à sua leilura, perante o Con- a sua conslltuição. ?.
selho. Deliberallvo. . . ..

Parágrafo único : Os Relatórios serão discutidos e
Art. 43 - As Resoluções poderão sofrer emendas e aprovados pelo Consdho Delibera(ivo, por malorla absoluta

subemer!das, sendo vedadas os substllutlvos. de SClj8 membros.
,.. .k

Art. 44 - Considera-se emendas a proposição 8pre
sentada como aCréscimo elou alteração da proposta orlgl- SUBSEÇÃO V)

nai e podem seri DOYARECERES
l - adltivq, visa acrescer ao projeto, original, com no- ' '".. ""

6 vos dlsposltlvos: . Art, 48 - Parecét ó'o pronunciamento do Relator dell - supressiva, objetiva a retirada de dispositivos do uma matéria a respeito do.assunto de que trala a propositura.
projeto otlginal; § 1" - ,oda a 'màiéria submetida à apreciação [Jo
Ill - modificativa, propõô alteração redaclond ao pro" Conselho Dellberativo gerá lnstrulda por Parecer do Relalor,
jeto original; na forma do estabelecido" nestes Estatutos e no Regimento
Parágrafo Único - Subemenda é a emenda apresen" lnterrio do Conselho Dellberativo, sDb pena de não poder
lada à oYtra. ser discutida ou votada.

§ 2' - Em caso de o Relator não se pronunciar so-
Art. 45 Não Berão apreciadas emendas elou wbe- bre a matéria em discmsáo, a proposição será encaminha-

mendas que não tenham relação direta. com o projeto original. da pelo Diretor-Presldentg ao Secrelárlo Munlclpal de Saú-

de, para oferecimento do Parecer.
Parágr fo único - As emendas serão discUdas an" § 3' - Em matéria 8conômico-financeira, o Parecer

tés do projeto 0( g1nal. Se aprovadas, sBrão Incorporadas ao do Relator deverá ser homofogado pelo Secretário Municipal
projeto original do Relator, 6cmjo .este discutido e votado de Governo, na forma estabelecida no parágtafo anterior.
na mesma reun ão. § 4' - O Parecer 6erâ okmcldo por escrilo no prazo

. estabelecldo nestes Estãmos, podendo, porém, d Relator re-SUBSEÇAO lV querer. ao DirelorPrgsiden|0 kzê-lo oralmente |oêjd após anun-
' · DOS REQUERIMENTOS clada a Ordem do Dia e, se deferido o requerimento, esse fixa-

rá o 1empo de 15 minutos para Bxposição do Parecer,
Art. 46 - Requerimento é todo pedido verbal ou es- § 5" - O" Regimenlo MOrno do Conselho Dellberati-

crito, formulado por Conselheiro e pelos órgãos e Útores vo determinará a forma d8 apresentação do Parecer-escrito
da Fundação, a ravés de bcus titulares ao Dlrefw-Presldèn" do Relator.
te e ao Comdh ) Deliberaflvo, a respeito de assunlo do irite- S 6' - Quando sé"lmtar de emendas ou subemen- /T

' resse ·da Funda "ão e dentro dos Ilmltes de suas competén- das será dispensado q parecer.
^ .

' L t.

b " - b
.
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F SUBSEÇAOVII - " ) · .' alElboràdai p"eio Setor Admirüstrativo-Financeirô ',
dos recursos ' . ., Ill - Blmensa|mentè:.

i Na pIkne]raamana rje cada blmesire Pãrâ,
Art, 49 - RõcurSo é todo pedido dhlgkio ElO Conse- l a) aprovar"""%alancete$ mensais elaborados peta

. . lho Deliberativo, visando a Mormã"dé atos da Diretoria E,µe". Ditelorkj, ;"8cüliva e a Adminkfrallva Financeira,'cUva da Fundação, ou de qualquer um dos Seus membros. ' b) 1ralar dag*emElls assun1os e.maiérlas de sua

§ 1" - Os recuwog"-setão interpçmo$-noprazG-de--10 -- compelaEíar
-(dez) dias, contados da expedição do ato Impugnado, atravb

, Art. 53 -Asíeuniões extraordlnár1as do Come, de requeAmento dirigido ãQ' Dire|or:Preslder)le da Fundação. ' iho. De||b6rauvo dà"êFÂSl, bem como de qualquer &gâo ou

S 2' - Os recursos são dec|dido6 pelo voto da maio-" sç!ot da FundaçãÔ",';ocorretãÒ sempre que Í1OLjvêr assun·
ria absoluta dos membros"do Conse)ho. '. to de üçjêricia e'lâè. rdmranle"in1eressB da Fundação,

§ 3' - Se acolhldo"ò recursçj, o ata impugnado será medknte convocgjáó do Diretor-Presidènte, na forma CICa
restaurado 'conforme o pedido: se tolelfado, ptossegWr-se- estabelecldo em Sous Eslatulos elou no Regimento líi.
á na exec'uçãQ do mo ou atos impugnados. terno, de oficio, o.ü .atendendo scMcilação

§ 4° - Em caso de recurso, o alu impugnado será l. do Prg|6íto Munlclpal de Itabuna:
susfado, até o julgamenlo do mesma - -- Il. do setàçiurkj Municipal de Saúde:

§ 5" - O Conselho Deliberativo da FASI deliberará Ill. de quaNer órgão pUbllco ou entidade civil con,
sobre o recurso através de Resolução Normativa. assentQ.M Conselho Deliberalivo;

§ 6" - A tmmhaçáo dos recursos será normallzada N. de quqlquer Comdhelro.
no Regimenlo 1n!emo do Conselho Deliberativo. ArL 54 -As re'yn|õe$ especlals serão exclusivamente

§ 7' - Das decisões do Conselho Deliberativo, ca- , do Conselho De|iberáfíyo da FASI, realizadas fora da sede da
berá recurso pata o Chefé do Executivo Munlcipal, instruldo Fundação, na forma N?isposto nestes Estaluios ou para Ira-

0t- )m Parecer da Procuradoria Geral do Munic(plo de Itabuna, tai de à6GUMOS envolvendo questões de ética e de disciplina

atendendo proceditmn!ô estabelecldo no Regimento Inter- Musive a reunião duulgamEmtu do Ptuccssd Exoneratório
no da Fundação. j&'-·.;'

§ 8' - Dos atos e das decisões dos setores e órgãos Parágrafo útqco - As Reuniões Espemals lerão 6cu
da Fundação caberá T0cúrso para 6ljà Diretoria Executiva. ' fundonammto norma!kado no Regimento Inferno do Con-

selho DeliberaIivo dÍÍ¶EASL
.

'seção VI Art. 55 - pcjdeiào oconer reuniões solenes do Con-
DAS REUNIÕES selho Dellberallvo ddtEAs|, reallzMa a [equel)mer)to do qua -

quer Ccmselhdro e/gii' entidade ou órgão público com Els-
SUBSÊSÃOI sento no Conselho, "geWdamen|e deferido pda Dkaforla Exo-

DAS DlSPOSl ES GERAIS cutiva, por malorla de bclis membros, com a finalidade ex-
clusiva de ptestar h*enagem espectai elou cie comeíncjmr

Art. 5D - O Conselho Deliberativo da FASI, para apre- datas cMcas ou re|lglo$a$ g OUtfâS de relevante sIgmhca-
cIar e votar matérias de sua competência reun|r-6e·á na 6ccí0 ção para a comunidàde.
da FljndAção, podendo, porém, excepclonalmenfe, rewÜf-8é § 1' - A ptá'amação das Reuniões Solenes será
e'm oulro local, medianle dellberação da malorla absoluta elaborada pelo Dlr0lÕ.[-Pres|dEm|e da FASI,
dos membros do Conselho Ddlberatlvo, à 8oljc||Elção de § 2" - O Diretoi-Pres|dente da FASI apresentará, com
qlja|qljeT Conselheiro. 30 dias de anteced»aa à Diretoria Executiva, a programa-

çãO da Reunião SOÍ9ÀB, pata Bèt apxwada por esse órgão,

Ari. 51 - As reunlOes do Conselho Dellberafivo da por maioria de seus',membrog.
4Sl são: § 3" - A reallzação da Reunlão Solène sBrá reque±

da com, no m[n|mo,30 dias de antecedência da data em que6

l - Ordinárias; ocorrerá o evento Qhjelo da mesma
11 - ExúaordlnMas; § 4' - O Fleglniento Interno do Conselho Dellbetali-
Ill - Espectais; vo defermlnará aszgS!&s cIvlcas, {e|igjosa$ e (J6 retovante
lV - So|enBs, . dgnlflcação para a j:bmunldade, que deverão ser comeim-

mdã6 com Reun|ão·'.ko|enB, sem prejulzo de reqüerimenlo

Art. 52 - As reuniões Ordinárias ocorrerão: para realização cie4se tipo de reunião, na forma prevista
nesles Estatutos, 'Z'.

i - De gualro em quatro anos: § 5' - Na Reúnião Soibm, usarão da palavra:
l - o Diretç?!:Pre$|dente da Fundação:

a) Na segunda quinzena do mês de Janeiro de cada If - um oíádor deslgmdo para 'falar em nome do
quÚiênb para a renovação dos representam Colegiadç'.:
tel - Conselheiros - das entidades com assen- Ill - o hommageado e q
tcjno Colegiado. ' lV - outros, :

§ 6" - o Ptejeito Municipal. se·presenle à Rwnião
ll- AÕalmente: Solene, pessodmente, ou a1tavés de seu representante, fará

u&o da pMavra, ence.rrando-a.
a) na primeira quinzena dejaneiro de cada ano para

dij.cutk e ãprovâr: Att. 56 - Quando El Eonvocaçâo não ocorrer em teu-

1'|- Plano de Ação da Fundação; ' nlão ordinária ou extraordinária, poderá ocorrer através de
2'j- Relalór/o Geral da Dlrelorla Executiva. -' . Oficio, com antecedência mínima de D3 (Irés) dias, ou ãlndã

b) ,ul(ima 88mana da kverelco de cada ano, para por fax, e-mall, ligação taldônlca sem prejuko da èxpediçáo
a ovar a Prestação de Contas - Balanço Geral do mpÓctivo ed|t«l.'t|ue será também alixado, na Sede da

' " ' " ' ' ' ' " ' .í:"'

i . '." '

a
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Qeixar de ser recebido ou deferido pelo Presiden|e do Con·
seibo Deliberatlvo, o qual, dentro'do prazo eslabekeÍdo nes-
ta lel, convocará o Colegiado para a reunião exlraordlnátia,

Art. 58 - Nag reuniões extraordinárias selão 1râ(a-
dos, exclusivamente, os assuntómconstantes da· Flauta _de
Convocação, sendo disµensado o Expèdjente.

.
SUBSEçÃO Il

DAS ATAS' DAS REUNIÕES

Art, 59 - De cada mjnião dos órgãos e setores da
FASI, lavrar-se-á Ala dos ItabMhos, contendo o sumário dos
assuntos tratados.

§ 1" - As proposições e os documentos apimenta-
dos em reunião 6erão lndlcüdos em ata" apenas com a de-
claração do objeto a que se refere, salvo quando houver ro-
:juMmenlo contendo pedido de transcrição total, deÍMdo
jeio Diretor-Presldente. ',

§ 2" - O pedido de hanscrl¢'ão de declaração de voto
á leito por escrito, e deferido pdo Dlretor-Presidente.

§ 3" - A ata da reunião antorlor será lida, dlscutlda e

w"ç ia no Expediente da reunião subseqüente, com ou
.i . mendas,

§ 4' - Qualquer ConselheÍro poderá pedir rdiflca-
:ão elou impugnar a ala da reunião em seu todo ou em par-
a, decidindo o Conselho Ddlberallvo sobre o pedido pelo
|1joíum de maioria absolula dos seus memb{og,

§ 5" - Acelia a impugnação, será lavrada nova ala.
\çêito o pcdido de retiHcaçãcL esta será feita na próptla ata
a reunião em que ocorreu a sua discussão e voIaçAo.

§ 6" - Não poderá retificar du impugnar a ata o Con-
dhelro wsenle à reunião a que a mesma se refere,

§ 7" - As atas serão lavradas pelo SBcrefária Pat11-
utar da Prosldênda 6ob a wporvlsáo e aprovação do Dite-
u-Prasldenle, Secretário e 08 Comelhdros presentes à
wnião, que assinarão a respectiva ata.

§ 8" "As atas da reunião a Julgammto do Processo
xoneíafório depois de lidas, dsculldas e aprovadas, com ou
3m emendas, serão lgcradas em envelope pardo e arquiva-
3s, não podendo ser desarqu|vadag, salvo por motivo rele-
irite cuja aceüação fiçará a crllérlo do Dlretor-Presidenle, In-

)endenfemente de çleliberação do'Conselho Deliberativo.

SEçÃO VIl
Db CONSÉLHO FISCAL

! SUBSEÇÃO l
DjsposlçõEs GERAIS

Art, 60 - O conselho F/scalé o órgão de mslstência,
;Gessoramen|o e cqns|jltoria econômica-financelra, orça"
enfária e comábll, ¶ompet|ndo-lhe além de outras atribui-
iés que lhe sejam deferidas, nos ÊBlâtUKjs e no Regimen-
Interno da F|jndaçãb, o conlrok interno e externo, a Buper-

são e fiscallzação djts aüvldados da FAS1 de naturem eco-
jmica, flnancelra, c 'ntábll, orpmentáda e lrlbutárla,

§ j9 - O Conselho F/ScM está diretamente vlnculado
) Conselho Ddiberlllivo e |ndlf(afamen|B ao Gabinete do

"efeito.
§ 2' - O COns lho Fiscal da FASI, manlleslar-se-á de

ício ou semprg que or so\lcHado por qúalquer ConSe|helro,
l tihjlãr de órgão ou setor da Fundação, através de PARE-
ZR, o qual deverá s tr aprovado pelo Conselho Deliberatlvo
pot maloda absplut de seus rmmbros.

§ 3' - O Cor\sejho Fiscal manifestar-se-á, sompre,
do PARF("FQ do enhrà

-;'% ·,, .

solho Fiscal, alóm dm esíaNüecldas na Lei "Municipal n.'
' 1.942/2004, SèfãCj deleridas'§'os Estatutos e no Regimento

. Interno da Fundação,' 'zn"§ 5' - a Função (íb (»n6e|he|r(j Fiscal da FASI será
exercida à tltufo~Qtâtuito, sePCio cçmsiderada como 80tvíço

_ _re1e'Vanré e"dé"'"fhteresã soclaj gozando seus Ululares Qas

vantagem prerrogalivas de,te|.
'." l
..-.'CF ·

SUBS.EÇÃO ll
DA COMPOSIçÃO

ArL 61 - O Conselho Ftstal será originarlameMe cons·'
liluldo de 03 (três) memb.íos, Mares e mais (03) membtos que
ocuparão as respectivas suplênclas nomeados peio Chole cio
Poder Execulivo Munidpal, mecknte decreto, para Mandato de
01 (urn) ano, lendo onginar|am!ime a 6c{jUÍMe cotnposição:

·r Ar ' ·

l - um (I) membro. ütuíai%'bm (l) suplente' lndicãdos pela
Secretatla Munlclpal W"P|anejamen|o e Finanças:

||- um (l) membro tltu|â{ e um (l) supfenlb indicados
pola Secretaria Munlçlpal de Governo;

Ill "um (l) membro titulav-e um (l) suplenfe indicado8
pela Otdõm Maçonag,?-llabuna.

§ 1' - O Presldenle dó, Conselho Fisca|: será esco-
lhldo dentrg os membros tilularg$ pelo Conselho Deliberafi-
vo da FASI, através de votação em aberto, para mandato de
01 (um) ano. S'

§ Z' - O Presidente do'Consdho Fiscal nas delibera-
ções do Coleglado exercerá apenas o voto de desempate
(VOto de Minerva). z:,'.-

§ 3' - Ao término do Ynanamo de 01 (um) ano, 03
memblog tltukres do Con$e|hO Fiscal não podorão ser re-
conduzidos ao cargo, sendo?imedlatamente substíiu(das
pelos scu6 respgctivos supNl)1ês, cabéndo a Secretaria
Munlclpal de Planejamento e Finanças, a Secrefarla Munici-
pal de Governo a Maçonar|a'iiiijlcar novos suplemes.

' q'-
SUBSEÇÃOIII

das ATRlB,jlçõEs

Art. 62 - As alrlbulções,do Conselho Fiscal estão
regulamenladas na Lei n,' 1.942, dg 27 de julho de 2004, no
Estaluto q Flog1mento Interno dá'FASl.

Parágrafo único - O ESlatuto e o Regimento Interno
da FASI poderão estabelecer oülras atrlbulções para o Con-

j salho Fiscal da FASL

SUBSEÇÃON
DAS REUNIÕES

Art. 63 - As reuniões do Conselho Fiscal da FASI
estão del|nida6 na Lei Municipal-n.' 1,942, de 27 de julho de
2004, no EstMu!o e no Regimento Interno da FASI.

Parágrafo único - O Estatuto q Mglmenlo Interno
do FASI poderêo esfabelecer outros procedlmeMos de
reunlão.para o Conselho Fiscal da FASI.

- q. SEÇÃO VIII
RAR1REIQRIAsxEçmA '
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- SUBSEçÁ'OI .
DAS"DISPOS1ÇUES GERAIS
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ções específicas de gestão e a9ministra,ção, exercer: o plane- .: ', § B' - Dos à'àe Dl{€!cjrla-Execuliva caberá rec-w-
jamenfo; a coordenação'; fS$assoramenlo: a execução; a ava- so parão Conselho tS"f1lberàtlvo sea matéria for de nature
fiação, e o controle Interno das Mlvidacjes da fundação. za financolra ou corÚbH, deverá mcmifeslat-sc sobre q fé·

Cutbo, o Comelho @jai -"CF.
§ Iq - a Diretor|a·Execut|va da FASI observadas as 'j:-' '

Hmltãçõ8$ píevlstas na Ld"Mun1clpd n.' 1,942, de 27 de Ju" l - § 9' - As.attibulções e competências dos lilulares
lho de 2004, neste Eslafuto e no Regimento 4nterno,4enko- - .. cj~LQmAÁQtQ[RsmDi(el(jria-Executiva como sua lorma
dçj âmbito do suas compelências e jurlsdição tem amplos de orgaMzação, funCjonamento gesfão serão eslabelec'-
poderes de adminislraçã.o gesião.

.
cjâ8 no Estatuto e R%men|o Interno da Funaaçâo.

" ·ír'..,'·.'«&§ 2' - Caberá direfamente do Conselho Deliberativo, ' 4,;'é--
e inditMamente da FASJ, o controle, e a flscallzação ¶:ç:;Súbseção Il
Interna e externa das atlvldades admldstratlvas da ' Oas competênc|as
Dlretoria Executiva.

Art, 65 -As'àmpètênçias da Dheloria-ExecWivâ es-
§ 3' - Em casos emergenciais a Dlreloria-Executlva tão eMabokddas na"lei n.' 1.942, de 27 de julho de 2004,

poderá decidir "ad referendum' do Comelho Dellberalivo, em no Eslatuto no Fl%?ento Inlerno.
questões de competência dessé colegiado, devendo, porém, .' .,.
os aios e deliberações lomadàs serem submetidas a aprecia- · Parágrafo QQnlCo - O Eslalulo 8'0 Regimento Interno
çãQ do Consdho De|jbora||vo, num prazo de 10 dias contados do FASI poderão os1Abekcer outras compefênclas e atíibui· "
da expedição do ato, ou logo cesse a situação de emergência. ções para a" D|ret0rla"Èkec|jtiva da FASI.

'.'S ' .

0 ( § 4' - O Diretor Presldenle da FASJ, cujo titular nhô

"Poderá ser o presidente do Conselho Deliberatlvo, será no- "j?. "SUBSEÇÃO Ill
meado pelo Chefe do Executivo Munlclpal para preenchimento DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
de Cargo de Provimento em Comissão de Direção e Asses- â':'

L.

soramento Suporlor, na forma è8tãbdeckia na Lei n.' 1.942, 'í':u
de 27 de julho de 2004. ' Art. 66 - A DirelÒW-Executjv& da FASI tem a segulnte es-

trutura básica: ::!'!Z
§ 5° - Os demais titularm doés cargcxs dos órgãos e

setores da Diretork-Executlva da FASI, estão diretamente a) Gab|ne[e: do DirdorPíesidente;
subordimdas ao Ditelor-Presldenle e Indiretamente ao Chele b) coQrdqQedoria Admln!strativa-Flnanceha;·
do Executivo Munlclpal, sendo nomeados para preenchimento c) Coord.e§fdor|a Médica;
de Cargo de Provimento em Comlssão - Direção e Assos6q- d) A58es!9rja jurldlca;
ramento |n(eTmediár|o, criados na forma do estabelecido na . ;i'i'
Lei n.' 1.942, cíb 27 de julho de 2004. ·Sà"

:Ze- SUBSEçÃO IV

.§ 6' - O Consdho Deliboratlvo da FASI, poderá Indi- DO GABINÈTJE DO DIRETOR-PRESIDENTE
car o nome doS titulares dos óígãos e setores ci& Diretoria- "È'
Executiva, lncluslve para q exercício do Cargo de Diretor Pre- Art. 67 - C,Gab'lnete do Diretor Pwsídente é o Ór-
sldente, aprovando Rego{uçao de Recomóndação, pelo gu- gão da Fundação ,de AtençãQ à Saúde de Itabuna - FASI,
orum de maKtla.absolula de seus membros, não ficando, direlamenle vincujydo ao Conselho De|ibgrativo deste eme,
porém, o Che|h do Executivo adMlo h wcomendação, po- e lndkeiamente à%$ecfetaria Munlclpal de Saudê, comµe-
lendo nomear' os referidos servidores de sua livre escolha; Undo-lho q a88e8üramerlto e consultorla técnica admi-

nistrativa e |ÍnanCeíra; Hsse6sofamen|o e consuRorla jUIÍ-0
§ 7° - A Diietoria-ExecuHva da FASI deliberará .e exer- dica, planejamento;'direção e supervlsão da execução (sà£

cerá 6Uâ$ atrltjdçDes de gestão e administração alravés de: atividades e serv!¢os empr8endldos pela Fundação; ge'it
as dispon|b|||dadé8.f|nancB|tas e pa1rlmonlals da Funda-

l- Ato da Dlretorla - quando o ato for emanado ção, fomecer orlÒnlação e conwlloria técnica em assun-
da Dlretorla em conjunto; " los Bdm|ni8tTatlvÓs, BconômÍcos, financeiros, contábeis,

orçamentários e Mbutárlos, notadamente em admlnistra-"

If" l Ato do Diretor·Presldente - quatújQ lndivi" ção hcspitãlar. ·
' dual deste;

.
Art. 68 - Ò,gablnete do Diretor Presidente é Útulari-

Ill- Portaria - emanadas dos lhulates dos ór-
gãos e selores da Diretorla-Execullva, para zado peio Dltetor r·NeMente, diretamente subordinado ao
os casos específicos, de: Conselho DellbetatNo, escolhido e nomeado pelo Chefe dcExecutivo Municlpal, para exerc(cio de cargo de provimemc

') regulamentação dos serviços da Fundação; em comls8ão - Direção e AssessoÍameMo Superior. p

) temanejamento e movimentação de pessoal: Art. 69 - As competências e alrlbuiçljes do Direto'
Presidente estão estabelecidas na Lei n,' 1.942, de 27 dt

) qualquer malérla de natureza econômica" julho de 2004, no Estatulo e no Regimento lntemo.
financdra',

Parágrafo.únic"o - o Esiatm e o Regimento lnterm
lV- Oíckm de Serviço emanada dos t||u|are8"de do FASI poderão:è81abe|ecer oüh&6 compelèncias e aL'ibui

qualquer 6êtor; çõc8 para o Dlretor'PresWente da FASL
, , F .

u
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enlação e asàèàsocamento fécnlco em assunlos admlms ' § 3' A ped ciài'qLja querccmselheiro ou tittAârdos
tratlvo b, econômicos, financeiros, contábeis, orçariienfário s órgãos setores da 1?Fl, a ata ou atas da sessão poderão"
e lrlbutárlos, .n{mdament"g em administração hosplfalar à ser reduzidas à termam qual será expadldo em duas vias,
Fundação. ' " ' sendo uma delas foriíêtlda ao Bofjcitante e a outra atquiva·

da na secrefàrfa da dação:
§ 29 - A Coordenadoria Adm/n/strdlva Flnance/ra é m-—

larlzada pdo Coordenadbr Admlnistratlvo Firiancdm, direta- § 3' -, Às reuniQès ex|raoldj;)árlas da FASI, qumdo se
mente su6ord|nado ao D]relor-Pres|den|e, competindo-lhe fizer Mcessár(o, ter@,'ampla divulgação, salvo as Festriçõe5

as atrlbuições 'que lhe sejam-deferidas na Lei n.' 1.942, de mcessáriaS a manutèmµ' da segurança, e dg bom anda.
27 de julho de 2004, no ÊMatúlQ €3 tio Regimento Interno da monto dos haba|hü!?: "
Fundação. · ' ' "R.'

§ 4' - o Re.gi*erllo Interno da FASI, notmatizàrá a
§ 3' - A Coordepadoria Médica é o órgão da FASI, direta- foíma de par¶dpaçêO.popuW nas reunlOes e assembléias

mente vinculado "ao Gabinete do Diretor-Presidente e indire- da FASI. " '?'3:"
tamenle à Secretaria Munlclpal de Saúde, tendo como flnali- · a.-
dade fornecer orkntação e ass05soramento técnico em as" :?.' '.
suntos médicos, éticos e cÍen¶fico8,' noladamenfe .na ges- . 'R, :· CAPÍTULO VI
tão hospltalat à Fundação. DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA OPERACIONAL

§ 4q - A Coordenadorla Médica é tltularlzada pelo Asses- Art. 71 - A'%:|rutljra operacional da FASI possUi as

0 r Védico, dlrefamenle wbotdlnado ao Dlrelor-Presldenle, seguinles dlretoriaS!
µ.!petindci-|he as afrlbulçôes que lhe so|am defetldas na

Lei n.' 1.942, de 27 do julho de 2004, no Eslalulo e no Regi- a) Diretoria CUíiica Médica;
mento Interno da Fundação. b) Diretorla-T$Çnlca:

C) Dlrelorla Aamlnlstraliva-F'inanceira;

,y § 5' -A Assessoria Jur/d/ca é o órgão da FASI, dicela- · ,.":
mente vinculada ao GablrMe do Dlrelor-Presidente e indire- ;':,i,
lamente à Procuradoria ç3eral do Municlplo de llabuna, kindo ,i|'-'5 SECAO1
como flnalldade prestar assessoramento |écn|co-]urldlcQ da DA %ETOR|A CLÍNICA MÉDICA
Fundação, representá-la em juízo ou fora dele em assunto · %8'
de natuíeza )urldlca, bem como assumir a defesa dos lnte- ,g:'·
resses da entidade nas causas em que esla figure como Art. 72 -ã:Pirefor|a Clínita Médica faz parte da e"·
autor, réu, assistente ou lnteNeMente; Rutura opõrac|onalda FAS1, dlratamente vinculada a Dirêto-

ria Executiva. 7¢ i
§ 6' -A Assessoria Jur/dlca é lltularlzada pelo Assessot

Jurídico, diretamente subordinado ao Dketor-Presldente, Art. 73 - kLjleloria CIlníca Médica é lltulêmzada pelo !
deferindÒ'lhe lguals atrlbulç6es às estabelecldas no atllgo Dlretw Cllnlco Mqg|co, delfo por sous pares, na forma esta- l
23 e seguintes do Decreto n. 5.932, de 01 de janeko de 2001 beleclda pelo cDriSelho Federal de Modlcina e m forma pro- ,
- Estrutura Adm|nislratlvg do Munldplo de llabuna, om rela- ' vista no presente?'EstaMo e em seu Reglmanto Interno do ,'
ção âo6 procuradores' Jurldlcos da Procuradoria Geral do Corpo Cl(nlco, dlr@&monle wbordlnado ao Dlrelor-Preslden- l
Municfpio de Itabuna. le, nomeado pelo |jele do Executivo Municipal, para exercf- l

( cio dg cargo de "pnM,memo em comissão - DlrBçãD e Asses-
0 soramento supeg'òr, compeündojhe dentro outras as atri· i lsUBsEcÃoy bulçõos que |hg$Sejam deferidas nos Es1afutos e no Regi' ' l

DAS REUNIÕES monlo Interno d,atFUndaçaç), as segulnles:

ii?
'k, Art. 70 - A [)kotoria-ExBcutiva da FASI, suas direlorlas e l. B.ròpor a admissão de novos componentes
" departamentos,' para tratar dos assunlos de sua competên- aó:corpo Cllnico, de conformidade com o

cIa, reun|r-BB-á': dls'posto no Rõgimonto Interno:
||. de's!lµr chefes de clínicas e serviço9 indi- l

Ordinariamente - uma vez por semana; cados pelos Departamentos:
ll- Exhaordlnaíiamente, sempre que 8é fizer neces- Ill, 'áogor e coordenar todas as atividades mé-

sário, à convocação do Diretor- Presldentè Èl àcas da FASI, em colabomção com a Co-
sà|çitaçKD: missão de Ética Médica;

i lV. ·vBpte8entar o COrpo C1lnlco Junto ei(j Dire-
ai do Prefeito Munlclpal de Itabuna; tor·Presldente da FASI;

b| do Secretário Munlclpal do Saúde; V. desenvolver o espmto de crlllca çlent(fíca e l
C) do Preddente do Conselho Deliberativo: '-eUmulat o eMudo e a pesquisa:
dj de qualquer conselheko-membro do Con- VI. .permanecer na FASI rio per(odo do maior l

6e|ho Dellberalívo elou do Conselho Fiscal, .Uvidade profissional, lixando horário de seu l

. e de qualquer Dlrelor.da FASI:
' expediente; ,

VK. .:.1omar conhecimento, pata as providências
g Iq Os demais setores da FASI não terão reunião " . ,,necessárlas, de fodas as solic!laçôes do Cor-

própria, reun r-se-á em conjunto com a Diretoria a que este- - po Cllnlco previstas no Raglmenlo tnlerno;
jam v|ncu!adl)s. " VIII.' .'prestar conias de seus atos ao Corpo Clini-

';co nas A66emb|éias Gerais, de acordo com
"' " ' Zss a enirnanfn inf mnn: · J l

m ' "" '

b ' ".' '
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tual confliio dèpoS]ção entre o CDrpD Cllnk · - §1' - A' organ1z Èfuncionamenlo e procedlmen·
co e as derÜk éreas da k\stltulção, vkan- ' Iob, ¢iã6 ünldades do Deãnemenlo da Dh'eiorla Clínica Mé:
do harmonlzá·lás em face dos postu|adD$ dica serão 'dlsclpllnados ,@,.s'eu Reçjimenlo especifico, dis-
éticos; .y" . cutldo e aprovado pelos componanles, respeitadas as

'XL empenhar-sàpàra que qs lntegrames ·d9 dispoMçUs contidas na %^" 1.942/2004, nesie Esiatup e
Corpo Cl/nlca observem os princfk|os do na legislação espec/flca *ertinen|e
Código de Étka"Médlca, as -dlspudções le- - - -"""""—§2~FicacrMo aaÉjpm|ssão dê Ética Médica (CEM).
gals em vlgoÍ,.A ordem Interna da. lnstHul- a Comissão de Controle À?:'lnfecçác} HDEíp|talar (CCIH) e ci
ção e as resoluções baixadas pelos órgãos CBntro de Estudos (CE):¶ua'serão dh"elamenle vInculados
e autoridades .çQmponemes em matéria çie ao Dlrebr Cllnlco Médjcçlb'!íerão seu lullcioi1alnet)lt) raqula·

: ·mu "procedimento étk:o ou recomendações Icc- mentado através de seus"nspeç||vcjs regimentos internos.
nicas para o eXercício da Medlclna: §3' - O Chefe do[jçpartameMo Médico, de Serviços

Xii. encaminhar à Comissão de Élica Médica e U,nldades, serão desigàAaos poIo Diretor Cllníco Médico,
consulta ou denúncia relativas a quaisquer em conscmâncla com q Qj¢'tor Presidento da FASL
assuntos de natureza élica, visando o bom w:",
exercício da Medicina pa lnstitulção:

XIII. apresentar mensalmente relatOr o das Ali "SÉcão
vidades Médicas, ao Diretor- PresIcÍente da "DA DIRÈÍDRIA TÉCNICA
FASI, para análisé e parecer; .:"2-- "

XIV, apresentar anualmente, relatório das Atlvi- Art.-75 - A Dire|or&"Técniça faz parte da es!rututa ope-
clades Médicas ao Diíelor-Presldente da racional da FAS1, direlamen.Ü,vinculada à Ditmoria Executiva

0, FASI; ' 'ú
XV, convocar em 1wnpo hábil e por edital afixa- Art. 76 -a Diretaa Técnica é IiMahzada pelo Dire-

' do em local Visível a todos Os médlc08 da tor Técnico, escolhido pedO' 'Diretor-PresldeMe, diretamente
lnstitulção, ás &Bsemb|éla$ gerak ordinA- wbordlnado ao Dlretof-Rtü1denta, nomeado pelo Chefe do
rla6 e ex1raordlnárlas prevMas no Regimen- Executivo MunlclpaL parR.:èxercício de cargo de pfov|men[oZ
to )n!erno; . , em comlssãò -"D|reçãd'%messofamentD Supeílor, com-

XVI, presidir as §$swnbléks gerals do Corpo pellndo4he denhe ou|rü'!ã8 alrlbuições que lhes &èjEliT1 (lê-
Cllnlco; k,. feridas nos Estatutos e @"iheglmerlto Interno da Fundação,

XVII. dai orien1açãÔ"clentíflca, fazendo com que as sogWntes: ¥'
.- ..r; 'sejam cumpridas ã8 normas de bom men-

dimento, dentro dos prinçlplos da ética mé- l, c|enlilÍcRL%'Dlretor|a Executiva as ktegularl-
dica: clades q'yem relacionem com a boa ordem,

XVIII, zelar pelo c'ümprknento do Regimento In- asselo B%[sc|p||na hospitalares:

terno; ', ii, exgcutah% !azer executar a orientação dada
.XIX, zelar pelos livros de alas e do a.rqulvo clo ' polo Dirqt?ir'PrE)$lcjenle e Diretor Adminlstta-

" ¢Íotpo CHnlco; ' livo F|nanC?|ro em malérk açjmlnistraliva:

:ÇC transmitir o sèu cargo a um dos Chefes de Ill, represedbaT a FAS1 em suas Mações com
Departamento, em CElSO de lérias, licenças as autoitàdes sanitárias e outras, quando
e impedimntos eventuak; .exlghem,ã'íeg|s|ação em vigor:

XXI, exercer outras competências correlatas, IV. asseguraf' condições dlQnas de lrabalhcj e
sempre de acordo com as ÁesoluçDes do os melo@jndispensávds Èí prática médica,
Conselho Fçderal de Medicina. vlsandozq. melhor desempenho do Corpo

Cllnlco profisslonals de saúde em

, Art. 74 m A Diretoria ,Cl1nlca Médica, através de Bêlj - beneflc|çl.'àa população usuária da FAS1;Deparlmnento Médico, "regponsáve| pelos segu|n|eg V &8seg|jrA,i'S pleno e autônomo funcionamento
Berv|ço6: - ," da Comis'àào de Ética Médica; E

l. Serviço de Clfnlca Médica: VI. manter rdacionamento com a Dire-
||. $ervlço da Cilnica CIrúrgica; , taria Cl(nÍca Médica e membfos do Corpo
III. Gervlço de Clínica Neurológlca; CIlnlco da ÈASI;
lV. Servlços de EMergência; VII. apresentar,ao Diretor Presidente da FASI,
.V Serviço do Traumatologia e Ortopedia: RelMMÔ'Anual das Atividades previstas em
VI. µrvlço de Blo-lmagem; . sua estnnura:
VII. erviço de Anatomia Patoiógica; VIII. cQopeTaí*om lodos os membms da Dirêto-
VIli, erviço de Citopatologla; ria ExecÚtlva e das demais diretorias opera-
lX. erviço de Endoscopia; clonais dá FAS1;
X Serviço de Arquivo Médico - SAME; lX. so||cltar,Zmensa}menl0, das unidadè8 vlncu-
XI. Serviço Sodai; ladas à ·Àrea, relatòrlo da atividade, reme-
XII, Serviço de Nutrição e Dletétlca; tendo-empós análise e parecer, ao Diretor
XIII. Laboralórlo de Análises Cllnlcas; PresWeÍÍte da FASI;
'XIV. Agência Transfuslonal; ' X apolo té'cnlco ao pleno desenvolvimento e
XV, Farmácia; execuçãÕ'das atlvidades do Corpo Clínico
XVI, Unidade de Tratamento ln1enslvo; . " da-ln6t|tu|çÈio. l b

q ·

XVII. Comissão de Ética Médica: · ',." .
' XVIII, Comlssão"de Prontuários; ·" Art. 77 - a Dlrefg.rkí Técnica, através de seu Depar-

XIX, . Centro IntegradO 'de Clrurgla Cardbvascu- lamento de Enfermagemi será responsável pelos seguintes
T

' lar e Hetnodinâmlça; ·. servl¢os:

. F

%Pí
m"

4"·
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' lV. Serviço de.En|erm&gem Cllniça Médica;' ' ' ' a|lereçõa6¶ ."'!' '
V. Serviço de Enfermagem CKnica Neurológ1· XII. sollcltar a ce[ebigçá0 de Con|rétQs, Convênbs e

ca: ' ' ' ' l acordos que.'envolvtm direta "ou |ndirelamente
VI, Serviço de Enfermagem em Templa 1ntensi· a Dlretorla Miiilnlstrat|va Flnancelra, de acorde

vã, com cuas aü1É(uições;
VIl. Serviço de Enfefmagem em Únidade 1nte'· XIII. sugerlr a|terãçõe$ referente aO quadro de pês-

mediária; -· - - ' . -. ----- _- _ _._ sQaLe_ymçmntos da fasi:
VIII. Servlço"de EnfgrmE|gem em Tmummoío,gla XM exercer outras"atribufçõos Inerentes &0 cargo e

e Oitopedla; "
. rs definidas" negle Esta1uto; .lX.' Serviço de Enfermàgem eih Emergência: XV. cumimr as determinações do Dketot Pteslden-

X SeMçci de Educação Continuada; ' te em relação,'aos 8ervidores lotados nas uni-

,
XL Flesldêhcla de Enfermagem. clades médicas;

All. exercèr o1Nã8 Uompotbnclas correlatas e afins-
§1' · Fica criada a Comissão de Ética de Enferma- Art, BD ·A Dketorla Admlnistraüva Financeira, atra-

gem (CEE) que será" diretamente vInculada ao Diretor Técni- vês de seu Deparlamento Admlnlslra1ivo Flnan-

co e lerá seu funcionamento fegu|amen!ado através de seu edro, Será rqsponsável pelos sgguin!og setot8s"
respectivo regimento Interno. l. Rccilw8(j8 Humar|o8;

§2' - O chefe cio Departamento de Enfermagem, do '||. Contab1lidaU;
Serviços e Unidades, 6erão Üslgnad.os pelei Diretor Técnl- Ill. Faiuràmmo:
co em consonância com o Diretor Presidente da FASI, IV. Tesouraria; '

\L Suprimentos (Compras, Almoxarlfado e PalrhnCmlo):
VI. Centro de lnformállca;

SECAO Ill t - VIl. Serviços Gerh1s (Higienização e Limpeza, La-0

DA DIRETOFHAADMJNISTRA 1VA·FINANCEIRA vanderia, Vlgllâncla, Recepção e Transporte);

VIli, Manulenção Geral;
,D Art. 78-A Dirdotia Admlnistratlva Financeira faz parte lX. Outras unldade6 b serem conslifuldas e delini-

da estrutura operacional da 'FASI, diretamente vinculada à das pela FAS1.
Dlretorla Executiva.

Parágrafo únlco'j Os responsáveis pdas unidades
Art. 79 - A Dlretorla Administrativa Flnanceka é 11tu- adMinklratlvas e contábds, de que trata 8$t8 8Ubseção, serAo

Iarlzada pelo DirdorAdm1nls!râtlvo Flnancdro, escolhldo pçlo designados pelo Dhe|or'Aàm|n|s|ratlvo-Fin8nce|ro om con-
Diretor-Presidente, diretamente subordinado ao Dlretor-Pre· sonância com o D|re(ol:Pres|denle, dentre os profkdonais
Mden1e, nomeado pejo Chefe do Executivo Munlclpai, para contratados pela FAS1 guíco|ocados à sua dlspodçáo, em
exercício de cargo de provlmenlo bfti comls5ãç) - Direção e face de contrato cdebradÕ entre a FASI e Pessaa jurldlca
Assesscxammlo SupMor, competlndo-lhe dorihe outras as "Z?
atribuições que |heg Be]am deferldas nog Edalutos e no
Regimento Interno da Fundação, as seguintes: CAPÍTULO y

DO QUADRO DÊ PESSOAL
l. coordenar, supervisionaí e dirigir as unidades ê'"

1

que lnlegram a área; Art. 81 - Para a gxecução de seus fins' espedHcos e
l!. Soliçilar, mensalmente, das unidades vinculadas cumprlmenlo do suas at[lbu|ç6e6, Él Fundação a Atenção a

à área, relatório de atividade, remdè'ndo-o após S&údg de Itabuna - FASL terá um Quadro de Pessoal com
análise 0 parecer ao Dlretor-Presldente da FASI; servidores públlcos ocupantes do:

"" Ill. aplÈar penallcÍades disciplinares .contra os su- . . ..'
0 borçinados das unidades que Integram a Dlre· i- cargos de provimento em comlssão:

' lória Admlnlstrafiva e Financejr8: || - servidores munlclpds, colocados à dsposiçâo

~_ lV, diriçilr, coordenan supervklonar e controlar as da FASE '"'""" , atividades admlnlstratlvas e financolras do FASI: Ill- emprego6 públlcos (Regime CLT):

V. elaborar os procedimentos contábek na forma , JV- contratação temporária nos termos em que dis-
exp,ressa pela 1eglsla¢ão especlflca e vIgente, põb a Lei Munlclpal 1.946, de 19 de agoslo de 2004.
observando-se, lncluslve, os respectivos pra" V - tercelrlzação de 6éfViçOS.
ZOS:

VI. prestar contas da FASI ao Diretor-pteMente, Art. 82 · Os cargos de provimento em comissão da
refÇrenles ao bxm¢(cío anleriot; Fundação dê Atenção Saúdo cWIlabuna, de llvíe nome-

VIl. mo[vlmentar as operaç6es bancárias sempre ação e exoneraçáo"do Chofc do Executivo Munldpal na forma
cdT a El88ln&turg conjunk cíd Diretor SupMn- em quo dlsp6e o artigo 37, II, da Conslltulção Federal l BB, e
lendenle, salvo por outra forma disposta neste Berão providos do conformidade com o disposto nesta Lei. 1,/)
es\atuto; '

VIII. asç.inar 0 enejosBãl, em conjunto e solldariamen- Art. 83 -Acontratação de pessoM para o Quadro de
te tom o Diretor Presldente, cheques, ordens Pessoal da FAS1 para exercido de emprego pUtMco (regime
bancárias e outros documentos de pagamento, celdlsta), de carátgr permanente, será na forma estabeleci-
sa(vo outra forma dlsposla neste es!aluto; da pela Constltulçáo Federal/8B - artlgos 37, l e ll - e na Lei

lX. pràticar âto8 relatlvo6 a pes6oa|, em conjunto Orqànlca do Munldplo de Itabuna, após aprovação om con-
coin o Diretor Proslden1e, nos Wmcjs da legls- curso público çN provas e títulos, realizando na forma dQ que
1aÇão em vigor; ° dlspõom a Ld Orgânlca do'Munlcíplo dé Itabuna - LOMI e a

X - pr mnover e controlar a aplicação de recursos legldação federal b estadual pertlnente.'
de nimdos às atlvldade's da FAS1, de àoordo com

u '

Ç'.y
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teste. cia seleção pública. para.pret'nchlmento das vagas. i , ' Art, 93 - A execuçãçiiúçamenlàriá£ a prestação ànu-
al de cOntas, .obadecbrão,.µ nQrmas lépis de administra-

· § Iq - O Edital de ConVocação para a realização do ção financeka adotadas pe|üÀUnic(pio, de conformidade com
teste de Seleção Pública de que trala o caput deste artigo, o disposto na Lai n' 4.320/Ü, è ocorrerá de conlormldacie
deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo da FASI, com o estabelecido nestaEd.
por maicMa absoluta de se"us membro8, mediante a edição "'·
de Resolução Normativa, homologada pelo Ghde_do .Exsl_ ,, _.Art. 94 - O plano$GBra| de Contas dischmlnará as
cutlvo mediante decrelÕ, nos tormos do dlspodo nesta Let "' despesas e as receitas e dè"níals documentos, de forma Fi

posslblMar a avdlação e aanlnl&tração da èas1.
' § 2' -A FASI promOverá curso de atualização, gratul-

to e optativo para os ocupanteS. do .quadro de pessoal da · Art. 95 - Os p{ogr&m!!s e p'ojetos aprovacios pele'
extinta CÓOPERATIVA, que disputarão vagas no cÓncur6o Conselho Dellbwalivo cuja.'·Wecução ultrapasse um exerci-
público ou 8eleção pública, extensiva à comunidade até as ciei flnancelro, devérão cojtMar da Lei Qrçamentária Munici·
posslbllfdades fjnance|ras-admln|slrat|va6 da Fundação. pal: LOM; do Plano PlurknÍM de lnvesfimenlos - PPA: da Lei

Municipal de Diretrizes Or¢ainentárias - LDO e do Orçamen-
Art. 85 - O regime de trabalho dos servidores muni- . · ·to da Fundação do exerclcio:'flnançelro sUb5equcrlte.

opals da FASI será o regulado pela Consolldação das Leis
do Trabalho - CLT, com opçãO pelo Éundo de Garantia do SEÇÃO ll
Tempo.de Serviço - FGTS, vincúlada ao regime geral da pre- DA PROPOSTA ORçAMENTÁRIA
vldêncla socIal do INSS. - " u ,

Art. 96 -Até o dia 30 (trinta) de agosto de cada ano, a
Art. 86 · À solicitação do Dlretor-Presldente da Fun" Diretoria Executiva da FAS1;Maborará a proposta orçamentá·

0 ,r"%ção cíb Atenção a Saúde de Itabuna -' FAS1, poderá ser ria da Fundação para o exercfclo financeiro subseqijente apro-
locádo-à disposição da Fundação, servidor munlclpal, ocu- vando-a por maioria de seus membros remdendo-a ao

,dn|e de cargo de provimanto òfetlvo, ou de provimento de Conselho Ddiborativo, via Gabinete do Diretor-Presidente, para
comlssão do Quadro de Pessoal da "Admlnj8tração Municl" fim de ser discutida e aprovada, ou não, por este Colegiado, '=0
pal Centralizada. . na reunião anual da FuÚa¢ão para este fim, na forma do

, , estabdecldo na Lei n.' 1.842, de 27 de julho de 2004 ,Art. 87 - Os servidores mljnic[pa|s lotados na FASI a ," ,
. .. .qualquer tlfulo, estão dlretarnenlo 8ubordi,nado& ao Diretor" § 1' - A propos|a,Drçamentárla da Fundação será

Presidente desta entidade, e lndlretamonle ao Chefe do Exe" apresentada ao Consdhb%e|lberatjvo, sobre a forma de
cutlvo Municipal. ' Anteprojeto de Reso|ução':,Normativa, de autoria da Diretoria

, Executiva e uma voz aproÜada, sorá, em 03 (três) dias BFlCã-Art. 88 - Para a realização de seus fins' especlficosp mlnhada ao Chefe do à§Cutivo Municipal, vIa Secretarfa
fica a Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna - FASI, devida- " -'-Munlclpal de Governo, para ser homologada por decreto.
mente autorizada a teraMzar serviços para a contratação de ° ,,

f;"g .'
pessoal nas áreas de manutenção predial, refelfório, Iavan" § 2' -A tramitaçãpkia proposta.orçamenWia da Fun-
deria, 6egurança, limpeza e jardinagem, na forma do qut3 pres- ' ' ' 'dação será rggU|amentada .no Regimento Interno deste ente.
creve a leglslação especllica atiner\tg Èl matéria, celebrar con- '"; , .

-Ü 'tratos e convênios de cooperação técnica e financeira, cons" - § 3', - A propos|a'orçamen|ária da Fundação, devida-
tituir consórcios com pessoa física e jurldica de dirdlo priva- mente homologada pelo 'Chefe do Executivo, na forma esta-
do, oonlralr empréstimo e contratar financiamento com esta" belecida nesta Lei, lnteg{ará a proposta orçamentária do Mu-
beleclmentos de crédito nacionais e estrangeiros, fornecer niclpio quando da remess"á"desta à Câmara de Vereadores.

-mrvlçcis Bst&b?|ecer preço para os mesmos, e ainda lixar ,:'"

0 . políticas para a administração do seu pessoal.
.:,."' . l g I

"SEÇÃO Ill '
Art. 89 , Os cargos de provimento em comisUo da DA PRESTAÇÃO DE CONTAS W

FASI serão providos na forma do estabeÍeclmento aulorlzado no
artigo 15 e seguintes da Le! n.° 1,942, de 27 de julho de 2004. Art. 97 - A Prestação de Contas da Fundação de

l ' Atenção à Saúdç de ltabúna - FASI, terá forma contábil, sen- l
Art, 90 i A FASI poder0 concmder na forma da legls" do elaborada pelo DlretoFPresidenfe e pela Dlrotoria Admi-

lação específica, e especialmente, na Lei MunlClpal n9 1.818v nistratlva Flnancelra da FASI, e será apresentada na reunião
de 22 de janei o de 2Ò01 e 8Uàs po8teriores alteraçõèL ordinária anual da'Fundaçáo de 28 de fevereiro de cada ano
estágios remun rados ou não, aos estudanles da área mé" subseqüente ao exercfcjo financeiro vencido ao Conselho
dica, em nível nédio ou superior, empreendencio esforços Dellberatlvo, vIa 0ab|netè do Dketor-Piesidente, para ser dls· ,
para destinar U|:ldades dirlgldas ao Hospltal - Escola; para cUda ou aprovada ou não.
o qUE3 ficá a Fu dação desde já devidamente autorizada.

§ 1' - Manifestar-se-á s'obre a Prestação de Contas

i ' da FASI, mediante o ofereclmenlo de PARECER, o Conse-

,

I CAPÍTULO VI lheiro-relafor da matéria, designado na forma ostabelecick
DA ROPOSTA ORÇAMENTÁRIAE DA nedo CBtãWtO.

pREslrAçÃo de contas da funqação -
! . § 2' -A PTegtação de Contas da Fundação será apro·
: Seção l ' " vada através da edição 'çk Resolução Normativa do Conse-
l DAS DISPOSIÇÕES GERAIS , · lho Deliberativo, e só eerá rejeitada pela maioria 'de dcús

i
, terços (2/3) de membrosj..do Colegiado. i

Art. 91 O exercício fjnancejro coincidirá com o ano CML § y -A prestação'de,Conias da Fundação inlègmtá a

AÈ.."
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. " , ' 'm'. .k. of" - . ' - . .Ç, :-FAS1 terá carátey norma|iYo e pot id devorá 8er homologa- RICARDO SÉRGIO BALDÜÍNÒ DA SILVA ROSAS 1)/

.
dravég de decreto Pe|? Cheto do Êxecutlvo Municipal, ' . ' - coórdenEldoggédlco _ ,_ _ l

· ; F """ " """" "' ' "' ' " "

capítulo VIl — "" ""'"""" "Kcreto N:".7.308
DAS DÍSPOSíÇÕES FINAIS ,..'

i O PREFEITO MÜNIC|PAL'ÓÈ'ITAE3UNA, no uso de suas
Art. 98 - Os recursos da FAST serão daposltados em - -affibuiçõe6-e, tondamn-vlsta o_ap.omo nos ans. 8' b 9', da

neo oficlal, 6a|vo convenção em contrário, expressa em Lei Munlclpal n ' 1.742, de 30 ag"jur)ho de 1997,
itrato ou convênio. ' . . " . "t"';

, ' " ' DECRETA:

í:':'"

Art. 99 - Ab CJQCl8Õ0S do Consdho DeHberativo que .. ' .S -
am despesas, serão executadas- 88 houver recursos 11· Art, 1' - Os memtms do Conselho MUNICIPAL DE
ricdros dkpon(vak, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE

MANUTENçÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDA-
Art. IDO - Os prazos eMabalecldos neste EMatuto MENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEF,

meme correrão em dias úteis, salvo as exceções previs- ticam nomeados cordorrm lndoaçAo dos Órgãos Ei Enllda-
3 na norma estamáría. de6 abaixo rokclonadom .' "

Parágrafo único - Em qualquer quesúonamento so- ' l- ÓRGÃOS PÚBLICOS: ':',
e prazos, na ckMda, ap||caT-Be-ão, no qug couber e não for '.
!nflltante, a lei cMI atinente a matéria. 1 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TITULAR: Elson Cedro Mim0 rt. 101 - Em nenhuma hipótese serão alterados os
SUPLENTE: Wendd Da,máslo Lelie

'azos cMabelecldos na Lei n.' 1.942, dg 27 de julho de
J04, salvo motivo de força malot, devidamente comprova- 2 - SECRETARIA MUNIC1,PAL DE PLANEJAMENTO
[j, a requerimento de qualque' C?nse|hg|ro. ' E FINANÇAS

TITULAR: ElMvaldo Sa¶'Ar'a
Art, 102 ·A Dketorla-Execut1va ãB demais dlretom suplente: Marialva F.g[è|ra Brito Amaral

a FASI darão, obrlgatorlamente, atendimmlo ao publico na ,'.
eek da Fundação, na forma e horárbS previstos nos regula- 3 -SECRETARIA MUN|ÇIPBL DE GOVERNO
nentos cjo3 respectivos órgãos eb setores da Fundação. TITULAR: SIlvana MoroÍr"a 'de Almeida Sousa

SUPLENTE: Paulo Césarx,Fonto$ Matos
Art. 103 - A Fundação de Atenção a Saúde de ltabu- -- "

)a-FASl, para a redlzação do.sous flng e6peclf|cos e em 4 - DIRETORIA REG|ON"AL"DE EDUCAÇÃO - DIREC 7 ' --
:umprlmento de seus objetlvos, poderá valer-m do 6erv|ço TITULÀR: Jogé Fernande8 da Conceição
le voluntarlado, conforme definido em leglslaçRo própria, SUPLENTE: Noélia Vaz.'Vlana Vasconcelos
3xêrcldo à lftulo gratullo, gozando os yo|untárlo$ das prerro- ' .: ·'
jativas de lei. 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

TITULAR: Tanlllon Saniàna da Hora
Art. 104 - Fica o Chefe do Exaculivo Munlclpal, caso SUPLENTE: Cornélia Gdmarães dos Santos

se 1orne necessárb,'devldamento autorizado a abrir medi- -"
ante a edição de depreto na Tesouraria Munlclpal, "Crédito 6- PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS
r"')p"|al para fáz6f face às despesas de execução dema PÚBLICAS MUNICIPAIS'DO ensino FUNDAMENTAL

,, \ o limlte máximo de f1$ Zb.500,00, valèndo-6e dos TITULAR: Antônio Alves".(3onçalves.CUtmjS previstos nos incisos i, ll e Ill, § 1°, do ar!. 43, da Lei SUPLENTE: Emlron Samos da Silva
Federal n' 4.320, de|17 de março de 1.964 eb suas ulteriores
alterações, re$pe|laqas as llmltações ex|gènclag estabe- 7-PAlS DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO

lecldas na LM Comp|pmentar n' 101, de 04de maíçi de 2000- , FUNDAMENTAL ' .'
Lei de Respcmsabllldade Fiscal. TITULAR: Bdlzarda Rahµinda dos Santos

r SUPLENTE: Edlleuza de Assk Tavares
Art. 105 - Eth conscmâncla com q prlnclpio legal de

"sucessão das emprKsas" (pesscm jur|d|ca6) e no dkposto 8 - SERVIDORES DAS ESCOLAS

no Código CMI Brasl|plro, no que concerne a matéria, a Funda- PÚBLICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ção de Atenção a S úde de ltabuna-FASl, sucederá a Autar- TITULAR: Maria Eunice Alves da SIlva
quia lnslltuto de At nção a Saúde de ltabuna·IAS1, em seu SUPLENTE Creuza Beníclo Codho
divo 0 passivo, dire Iob, obr|gaçõe6 0 responsabilidades.

9 -ENTIDADE DOS TRABALHADORES
DIRETORIA 'XECUTIVADA FUNDAÇÃO DE ATENçÃO EM EDUCAçÃO FILIADA À CNTE -APLB/SINDICATO

À SAÚDE DE ITAB NA-FASL em 16 defeverelrode 2005. TITULAR: Mlralva Molllnho de Souza
SUPLENTE: Ana Célia Souza OIlvelra

JOSÉ GILEANS DO NASCIMENTO IO-CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Dir tor-Presldenle da FASI TITULAR: Eugênio Domingos da SIlva

SUPLENTE: Ioná Matia dos Santos
JOSÉ|REG|NALDO SOUZA SILVA

11 - FUNDAÇAO MAR|MBETACoord0nai|or'Adm|n|stra||vo e Flnancdro e('rmc 0NTFGRAnbn nA

. · d

b . t ' ""

ba



Se,,,,M,d, ITABUNA
Saúde Lo ! prefeítura
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

GMIMS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS. PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A l
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - CNPJ (MF) SOB N° 02,762,633/0001-62 CNES N°

2385171

MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO

—JJ
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'ecre'anade ,a WABUNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA
Saúde \ 0 ) p.refeuuha ' ' -

~_"" DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ITABUNA- BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-S/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO NQ 134-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.

pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n° 08.218.991/0001-95, Inscrição

0 Estadual n.2 71371383, com sede na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro - Itabuna - Bahia,
nesta cidade de Itabuna, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária

Municipal de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira, casada, médica,

portadora da cédula de identidade nQ 83.814.95-70, SSP/BA, e do CPF n? 823.280.725-34, residente e

domiciliada nesta cidade de Itabuna - ba e de outro lado a FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO a SAÚDE DE ITABUNA

- FASI, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n". 02.762.633/0001-62, com sede na Av.

Fernando Gomes de Oliveira, s/n, no bairro Nossa Senhora das Graças, ltabuna/BA - CEP 45.601-554, neste

ato representado pela responsável legal, a 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, GOes

Calmon, ltabuna-BA, firmam o presente TERMO DE CONVÊNIO Ng 01O-S/2021, tendo em vista o que

dispõe a Constituição Federal/88; Lei Orgânica do Município de Itabuna; o art. 2°, inciso Ill da Lei Municipal

n? 1.997 de 12 de maio de 2006; Lei Federal nQ 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, com as alterações

introduzidas pela Lei Federal n2 8.883/94; Lei Autorizativa n? 2.201 de 30/09/2011 e as demais disposições

legais e regulares aplicáveis à espécie, o que fazem com base nas condições a seguir:

0 As partes supra identificadas ajustaram entre si, e por este instrumento celebram um Termo de

Convênio em conformidade com as normas legais vigentes, no que couber com a Lei nç! 8.666 de 21 de

junho de 1993, mediante as seguintes cIá usulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente tem por objeto o convênio de transferência CONFORME PORTARIAGM/MS n" 2237 de

02/09/2021, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

PARA O ENFRETAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, PARA

ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA
MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA - CONVENIADA - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À

SAÚDE DE ITABUNA - FASI - CNPJ 02.762.633/0001-62 CNES N" 2385171.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DESTE INSTRUMENTO

l- Compete ao Fundo Municipalde Saúde:
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

a) Efetuar a transferência do recurso em parcela única referente à quantidade total de AIH (Autorização de
Internação Hospitalar), Procedimento 0303010223 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus, dos meses
de janeiro a junho de 2021, conforme Portaria N" 2237 de 02/09/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor total do recurso para a instituição será de R$ 625.500,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e
quinhentos reais), a liberação do recurso financeiro será em parcela única, conforme descrito no oficio

motivadQr, bem como no presente termo.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

0 federal.

DomçAo ÕRÇAMENTÁRIA

" Unidade Gestora FoÃte Projeto/Atividade Elemento de Despesa

t
1019 14 2397 339139

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente CONVÊNIO tem vigência até 31de dezembro do corrente ano, a partir da data de assinatura,

podendo ser prorrogado conforme necessidade, ou com o recebimento e habilitação de novos recursos.

CLÁUSULA SEXTA - DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

0

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

participes as responsabilidades pelas obrigações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAçÃO

A publicação do presente Termo de Convênio será providenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, no

Diário Oficial do Município, imediatamente com ampla transparência.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Itabuna, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões

oriundas deste Termo de Convênio, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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), 28 de setembro de 2021.

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDESAGUIAR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0
FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

0
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

GMIMS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS. 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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Da: Comissão de licitação.
Para: Assessoria jurídica.

Prezado senhor,

Estamos remetendo a esta procuradoria processo referente à realização do Convênio para
CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA CONFORME PORTARIAGM/MS N° 2237 DE 02/09/2021, QUE

0 ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
PARA O ENFRETAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO
CORONAVÍRUS, PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PANDEMIA DO
NOVO CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA -
CONVENIADA - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - FASI - CNPJ
02.762.633/0001-62 CNES N° 2385171, no valor de R$ R$ 625.500,00 (seiscentos e vinte e cinco
mil e quinhentos reais), para que esta assessoria emita parecer jurídico acerca da realização
através de Convênio.

Itabuna, 28 de Setembro de 2021.

0

Co i ão de Licitação.
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-Sl2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

^CONVENIO N° 010-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

GM/MS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, ,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS ,' l
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO '
NOVO CORONAVÍRUS. 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Itabuna - Bahia, 28 de Setembro de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 134-S/2021

TERMO DE CONVÊNIO N° 010-S/2021

PARECER JURÍDICO

0

EMENTA: DA LEGALIDADE DE COVÊNIO

A SER CELEBRADO COM A FASI -

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE

ITABUNA NOS TERMOS DO ART. 199 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA

PORTARIA GM/MS N° 2.237/2021 EM

ATIVIDADES DE COMBATE A COVID 19 -

POSSIBILIDADE.

l - RELATÓRIO:

0

Instada esta Procuradoria Municipal pela Secretária de Saúde do Município

de Itabuna, Dr'. LÍVIA MARIA BONFIM M. AGUIAR, quanto a legalidade do Fundo

Municipal de Saúde celebrar convênio com entidade filantrópica sem fins lucrativos,

a saber, a FASI - FUNDAÇÃO DE ATENçÃO a SAÚDE de ITABUNA, objetivando

o repasse de recursos financeiros para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus,

em situação emergencial, na macrorregião sul, emitimos, nos termos abaixo, nosso

parecer.

Depreende-se dos autos o Oficio GAB/SMS N° 463/2021 da lavra da

Subsecretária Municipal da Saúde, LÂNIA LÉCIA PEIXOTO DOS SANTOS SILVA,

pugnando pela celebração de Convênio cOm a FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A

SAÚDE DE ITABUNA, declinando os motivos, ao aduzir que se trata de repasse de

recursos para custeio em caráter excepcional e temporário para diária de 20 (vinte)

leitos UTI ADULTO - SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

COVID-19, autorizados conforme Portaria GM/MS n° 1.059/2021 para enfrentamento

da situação emergencial de Pandemia do Novo Coronavírus na microrregião sul,

região de Itabuna, em consonância ao disposto da Lei Orgânica da Saúde, Lei n° L

,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MÚNICIPAL DE SAÚDE

8.080/1990, além da Lei n° 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da

comunidade na gestão dos SUS e sobre transferência intergovernamentais de

recursos financeiros na área da Saúde.

0

0

Para tanto, informa ainda, no mesmo expediente, que o Ente Público através

do Fundo Municipal de Saúde possui dotação orçamentária no valor de R$

627.000,00, oriunda de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS/União, fonte 14,

fundo a fundo, para enfrentamento emergencial de saúde de combate a COVID-19.

Segundo consta, em Oficio motivador n° 011/2021, da lavra da Diretora

Presidente do FASI, Dra. FERNANDA CÂNDIDA LUDGERO, que tal recurso refere-

se ao disposto na Portaria n° GM/MS n° 2,237/21, em que prevê o repasse de R$

627.000,00, em parcela única, fundo a fundo, em razão de produção aprovada de

Autorização de Internação Hospitalar (AIH), relativo ao primeiro semestre de 2021,

devendo ser repassado o valor de R$ 625.500,00 em favor da FASI - FUNDAÇÃO

DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA.

Foram anexados aos autos o Plano de Trabalho, a Dotação

Orçamentária, Minuta do Convênio e demais documentos que habilitam a FASI -

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE 1TABUN"A para celebrar o convênio.

.Assim, cumpre salientar que a pretensa motivação esposada no

procedimento é suficiente para uma clara compreensão do que efetivamente se

pretende.

Com isso, sobeja ilustrar quanto às especificações do objeto do convênio,

que despiciendos se mostram comentários nesse sentido, haja vista, que a

composição do Plano de Trabalho são de inteira responsabilidade da autoridade

competente e solicitante, bem como da Comissão Permanente de Licitação, não

cabendo, assim, qualquer manifestação desta Assessoria Jurídica no particular.

Ante o exposto para fins de relato, com base nos autos encaminhados a

esta Assessoria Jurídica, sucede em seguida a fundamentação e conclusão para

fins de emitir competente parecer jurídico.

Il - FUNDAMENTAÇÃO:

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

,
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 § 1° do art. 116 disciplina minimamente o que deve ter no convênio, verbis:

0

0

"Art 116. Aplicam se as disposições desta Lei, no que

couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros

instrumentos congêneres celebrados por órgãos e

entidades da Administração.

§ 1' A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos

órgãos ou entidades da Administração Pública depende

de prévia aprovaçào de competente plano de trabalho

proposto pela organização interessada, o qual deverá

conter, no minimo, as seguintes informações:

l - identificação do objeto a ser executado;

ll - metas a serem atingidas;

Ill - etapas ou fases de execução;

.
lV - plano de aplicação dos recursos h'nanceiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão de inicio 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 reciproco, em

regime de mútua cooperação.

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: proposição; celebração/formalização;

execução e a prestação de contas.

Para validação e efetivação do convênio, que terá validade de 1 (um) ano,

o órgão ou entidade pública ou privada sem fins lucrativos (proponente), em regra,

deverá apresentar no órgão repassador de recursos os seguintes documentos:

0 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

0 Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer

esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por 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

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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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 pIano de trabalho deverá conter, no mínimo: 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
0 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.

0

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

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel. 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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incompleto elou com informações insuficientes; Falta de comprovação da existência

de contrapartida (orçamentária e financeira), bem como orçamento subestimado ou

superestimado.

0

0

É vedada a celebração de convênios com entidade privada com dirigentes

vinculados ao Poder Público. Outrossim, é vedada ainda 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 no que couber, 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
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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 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.

A questão afeta, inclusive, a saúde pública, o que impõe maior atenção e

celeridade às contratações, mormente por força de inegável crise sanitária de

grandes proporções e sem precedentes. Nesta esteira, a respeito da saúde, dispõe

0 a Constituição Federal de 1988:

"Art 196. A saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante politicas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário

às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação.

0

Art. 197. São de relevância pública as ações e

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor,

nos termos da lei, sobre sua regulamentação,

fiscalização e controle, devendo sua execução ser

feita diretamente ou através de terceiros e, também,

por pessoa física ou jurídica de direito privado."

Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos', assim se referem ao tema:

"A direção única também significa que nenhuma das

três esferas gestoras do sistema de saúde poderá

haver mais de um órgão, setor, ou ente jurídico

responsável institucionalmente pelo Sistema Único de

Saúde. Ele é dirigido, na esfera federal (que, na

' CARVALHO, Guido Ivan, SANTOS, Lenir. SUS - Sistema Único de Saúde. 4' ed. Campinas, SP: Unicamp,

2006. Pag. 87, 88e 90.
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maioria das vezes, tem atuação nacional), pelo

Ministério da Saúde; na estadual, pela Secretaria de

Estado de Saúde; e, na municipal, pela Secretaria

Municipal de Saúde ou órgão equivalente. Se houver,

na mesma esfera de governo, autarquias, fundações

ou outros órgãos executando ações e serviços de

saúde, todos estarão vinculados à direção do SUS

, correspondente."

"Assim, cada uma das esferas de governo - desde

0 que respeitada a competência atribuída por lei para
realizar os objetivos do Sistema Único de Saúde - é

autônoma, nos limites de seu território, para

praticar todos os atos referentes à organização e à

execução dos serviços de saúde."

0

"(...) no caso do SUS, o responsável pela direção

única é ao mesmo tempo o dirigente do SUS e o seu

gestor máximo, ou seja, aquele que dá as diretrizes

de atuação do SUS em seu âmbito político-

administrativo e aquele que formula, executa,

supervisiona, controla, altera e revê as atividades da

política de saúde."

Nesta senda, por força do dever constitucional do Ente Público garantir

os serviços essenciais de saúde, não se pode o Município se furtar de cumpri-los,

sob o amparo da lei e nos princípios norteadores da Administração Pública, na forma

que se faz no caso em apreço.

Ademais, cumpre ressaltar que o presente expediente encontra amparo

na Portaria GM/MS n° 2.237/21, cujo cálculo da distribuição dos recursos financeiros

levou em consideração a quantidade total de AIH (Autorização de Internação

Hospitalar), aprovada no procedimento 0303010223 - Tratamento de Infecção pelo

Novo Coronavírus - COVID 19.

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678, São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE '
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Nesta esteira, atenta-se ao disposto no art. 4° da Portaria GM/MS n°

2.237/21, em que autoriza o Fundo Nacional de Saúde a adotar as medidas

necessárias para transferência dos montantes estabelecidos no art. 1° da referida

Portaria aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, em

parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de

Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS, de modo que ao compulsar o Anexo da

Portaria GM/MS n° 2.237/21 em destaque, verifica-se que o município de Itabuna é

comtemplado em R$ 627.000,00.

Nesse diapasão, a despeito disso, é de bom alvitre observar para um

rigoroso controle por parte da gestora do Fundo, notadamente na avaliação da
0 prestação de contas de recursos oriundos de Portarias do Ministério da Saúde,

Repasse de Emendas ou a qualquer outro título, como a Portaria GM/MS n°

2.237/21 que se busca transferir recursos para entidades públicas e privadas no

enfrentamento ao COVID.

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 Resolução

TCM/BA 1.381/2018.

A referida normativa prevê que:

0
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;

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678. São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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4- A entidade Civil deverá emitir relatório descrevendo

minuciosamente os serviços efetivados, suas

consonâncias e compatibilidades com as metas

0

0

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.

Considerando o quanto preceituado no art. 3.°, lV da Lei 13.019/2014, ao

convênio a ser entabulado com a FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE

ITABUNA, por ser entidade filantrópica e sem fins lucrativos, no termos do §1.° do

art. 199 da Constituição Federal, não se aplica as exigências da referida lei, sem

óbice para sua efetiva conclusão.

Quanto a documentação carreada aos autos, não vislumbramos óbice

para regularidade do procedimento in casu.

Importante ressaltar que a competência quanto ao exame do mérito

administrativo para celebração de Contratos e Convênios, sob a ótica técnica e

financeira, não compete à Assessoria jurídica. Nessa linha, recomenda-se o

necessário controle, inclusive com a apreciação da Controladoria Geral do

Município, de modo que as contratações e convênios devem atender ao principio da

Prefeitura Municipal Av. Princesa Isabel, 678. São Caetano - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1~



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

supremacia do interesse público, especialmente nas ações de enfrentamento à

COVID-19.

Ill - CONCLUSÃO:

Isto posto, opina essa Assessoria Jurídica pela possibilidade de repasse,

por força de convênio, no importe de R$ 625.500,00, por ato discricionário da

Autoridade competente, sem prejuízo de que a gestora do FMSI observe o quanto

preceituado na Constituição Federal, na Lei n° 4.320/64, LC n° 101/2000 e na

Portaria Interministerial n° 252, de 19 de junho de 2020, no Ato n° 108/20 do Tribunal

de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, devendo ainda, objetivando a
0 fiscalização de práxis do objeto do valores suso mencionados, entabulado no Termo

de Convênio.

Recomenda-se ainda que o processo em tela seja submetido ao

acompanhamento da Controladoria Geral do Município - CGM, com fulcro no que

dispõe a Lei Municipal n°. 1.970/2005, quanto ao que compete exercitar o controle

interno nos atos da administração, devendo ainda a CGM se manifestar através de

relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a

sanar as possíveis irregularidades que se fizerem necessários. É como opinamos.

É o parecer,

0 S.M.J.

marc o d " 6a La
gão

SSESS IA JURÍDICA

' OAB/ g 24.441

i
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-Sl2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA ji

GM/MS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, !!
l DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS ;

GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO '
NOVO CORONAVÍRUS, PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO l
CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA · CNPJ (MF) SOB N" 02.762.63310001-62 CNES N°

2385171.

SOLICITAÇÃO DE PARECER

CONTROLADORIA



Secretar|dde ITABUNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
'== DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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OFÍCIO N: 129/2021 itabuna-BA, 28 de setembro de 2021.

REMETENTE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESTINATÁRIO: CONTROLADORIA GERAL

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER

PROCESSO ADMINISTRATIVO n9: 134-S/2021

limo Sr. Controlador

D
O Departamento de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Saúde vem, respeitosamente,

perante vossa Senhoria, encaminhar os autos do processo administrativo epigrafado, decorrente do
CONVÊNIO NQ 010-S/2021 que tem como objeto CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE
ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O
ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, 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, bem como
solicitar que seja emitido, o correspondente PARECER em atendimento à manifestação da Secretaria de
Saúde.

D
Atenciosamente,

R n,

q

' M R E ILVA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

, .. Prefeitura Munici al secretaria municipal de saúde
."' .'.&_ E
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA ,

GM/MS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPK)S PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS. PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO l
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° I
l 2385171.

PARECER CONTROLADORIA

- S
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O CN Pj: 14.147,490/0001-68
-=—"I= CONTROLADORIA GERAL

PARECER CGM N°. 30812021 Itabuna - Ba, 28 de setembro de 2021

De: CICERO VIEIRA DOS S. JUNIOR Pam, LÍVIA MARIA BOMFIM AGUIAR
Sub. Controlador Secretaria de Saúde

Após análise do processo administrativo n° 134-S/2021, que tem como

objeto firmar, CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2237 DE 02 DE

SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A

ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA ENFRENTAMENTO

DAS DEMANDAS ASSISTÊNCIAS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO

NOVO CORONAVÍRUS.

Esta Controladoria observou que o mesmo adentrou no sistema de

protocolo digital no dia 28/09/2021 seguindo o trâmite de despesa, de modo

que se encontra dentro das formalidades legais, conforme Art. 199 da

Constituição Federal combinado com Art. 3° inciso lV da lei 13019/2014 e está

composto com informações necessárias, conforme preconiza a legislação

vigente. Desse modo, não há impedimentos para que a Comissão Permanente

de Licitações proceda com o processo de formalização do termo de convênio

do objeto pretendido.

0 Seja dado devido cumprimento das formalidades administrativas para

efetivação do ato.

Encaminho a Vossa Senhoria o referido processo administrativo para

ser direcionado à Comissão Permanente de Licitações.

É o nosso parecer.

S.M.J
"""" ' l\,'"&\\ "\'-'"?,KBÜ\\Á

'""""",,,' S
Cicero Vieira OS , nm':juumr

Sub. on 'çÍkdòY '""

Avenida Pmcesa katA 678,São Caetano, ~na-BA-CEP456mxX)
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA '

GM/MS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS. 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

AUTORIZAÇÃO DO CONVÊNIO
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Cl n° 522/2021 /SMS/ITB/GAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

C.N.P.J. N° 08.218.991/0001-95

Itabuna, 28 de Setembro de 2021.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Número: 134-S/2021 Responsável: lívia MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR

CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA

0 PORTARIA GM/MS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE
RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O
ENFRETAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA

DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO
CORONAVÍRUS. PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE

PANDEMIA DO NOVO CORONANAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE
SAÚDE DE ITABUNA A SER CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENçÃO Á

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 CONFORME AUTORIZAçÃO DA PORTARIA GM/MS N° 2237 DE 02 DE
SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRETAMENTO DAS DEMANDAS
ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE

D IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PARA

ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO
CORONANAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A
SER CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á 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.

· í

í
LÍVIA MARIA Ê3OMFIM MENDES AGUIAR

Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal Av. Comendador Fkmino Alves, 110, Centro - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADM1NISTRATIVO N° 134-S/2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-Sl2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

GM/MS N' 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS I'
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO
NOVO CORONAVÍRUS. 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.

TERMO DE CONVÊNIO

1 - -)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ITABUNA - BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-5/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nq 134-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.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE ITABUNA, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n' 08.218.991/0001-95, Inscrição

Estadual n.Q 71371383, com sede na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, Centro - ltabu na - Bahia,
0 nesta cidade de Itabuna, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária

Municipal de Saúde, a senhora LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR, brasileira, casada, médica,

portadora da cédula de identidade n° 83.814.95-70, SSP/BA, e do CPF nQ 823.280.725-34, residente e

domiciliada nesta cidade de Itabuna - BA e de outro lado a FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

- FASI, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n". 02.762.633/0001-62, com sede na Av.

Fernando Gomes de Oliveira, s/n, no bairro Nossa Senhora das Graças, ltabuna/BA — CEP 45.601-554, neste

ato representado pela responsável legal, a 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, GOes

Calmon, ltabuna-BA, firmam o presente TERMO DE CONVÊNIO N2 010-S/2021, tendo em vista o que

dispõe a Constituição Federal/88; Lei Orgânica do Município de Itabuna; o art. 2q, inciso Ill da Lei Municipal

nQ 1.997 de 12 de maio de 2006; Lei Federal ng 8.666/93 - Lei das Licitações públicas, com as alterações

introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Autorizativa n2 2.201 de 30/09/2011 e as demais disposições

i

legais e regulares aplicáveis à espécie, o que fazem com base nas condições a seguir:

As partes supra identificadas ajustaram entre si, e por este instrumento celebram um Termo de
0 Convênio em conformidade com as normas legais vigentes, no que couber com a Lei n9 8,666 de 21 de

junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições;

O presente tem por objeto o convênio de transferência conforme portariagm/ms n" 2237 de

02/09/2021, QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

PARA O ENFRETAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, PARA

ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA

MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA - CONVENIADA - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À

SAÚDE DE ITABUNA - FASI - CNPJ 02.762.633/0001-62 CNES N" 2385171.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DESTE INSTRUMENTO

l- Compete ao Fundo Municipalde Saúde:
1l/

1
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@4. ~-=--~ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

a) Efetuar a transferência do recurso em parcela única referente à quantidade total de AIH (Autorização de
Internação Hospitalar), Procedimento 0303010223 - Tratamento de Infecção pelo Coronavírus, dos meses
de janeiro a junho de 2021, conforme portaria N" 2237 de 02/09/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O valor total do recurso para a instituição será de R$ 625.500,00 (seiscentos e vinte e cinco mil e
quinhentos reais), a liberação do recurso financeiro será em parcela única, conforme descrito no oficio
motivador, bem como no presente termo.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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.

0
Dotação Orçamentária

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de Despesa

1019 14 2397 339139

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O presente CONVÊNIO tem vigência até 31de dezembro do corrente ano, a partir da data de assinatura,

podendo ser prorrogado conforme necessidade, ou com o recebimento e ha bilitação de novos recursos.

CLÁUSULA SEXTA- DA RENÚNCIA E DA RESCISÃO

,

Ô

A renúncia ou rescisão deste Termo de Convênio poderá ocorrer a qualquer tempo por iniciativa de

qualquer uma das partes, ou conforme vigência.

0 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 q ue torne material ou formalmente inexequível, imputando-se as

partícipes as responsabilidades pelas obrigações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Termo de Convênio será providenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, no

Diário Oficial do Município, imediatamente com ampla transparência.

Fica eleito o foro da cidade de Itabuna, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões

oriundas deste Termo de Convênio, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

t

,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
)

E por estarem de acordo com as condições aqui estabelecidas, assinam o presente Termo de Convênio

em 02 (duas) vias de igualteore forma para que produza seus efeitos legais.

Itabuna (Ba), 28 de setembro de 2021.

0

LÍVIA MARIÉMFIM MENDESAGUIAR

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

l

l

FERNANDA ÂNDID LUDGERO

FUNDAçÃO DE ATE ÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

0

3
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Prefeitura Municipal de Itabuna
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134-Sl2021

ORIGEM: SECRETARIA DE SAÚDE

CONVÊNIO N° 010-S/2021

OBjETO: CONVÊNIO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PORTARIA

GM/MS N° 2237 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021 QUE ESTABELECE RECURSOS FINANCEIROS A ESTADOS, l
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRENTAMENTO DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS l
GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO l
NOVO CORONAVÍRUS. PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE PANDEMIA DO NOVO l

l CORONAVÍRUS NA MACRORREGIÃO SUL, REGIÃO DE SAÚDE DE ITABUNA A SERCELEBRADO COM A l
i FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA - CNPJ (MF) SOB N° 02.762,63310001-62 CNES N°

l 2385171.

PUBLICAÇÃO

EXTRATO DO CONVÊNIO

l . __. __

___j
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"I. 'Í:)" CONVÊNIO N" OlO-S/2021

TERMO DE CONVÊNIO N" 010-S/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N", 134-5/2021

0 TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE: O MUNICÍPIO DE ITABUNA, através do FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABUNA e a FUNDAçÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA -

FASI, inSCtito no CNPJl MF sob n° 02.762.633/0001-62.
OBjETO: Este instrumento de Convênio tem pQr objeto q convênio de transferência
CONFORME PORTARIAGM/MS N" 2237 DE 02/09/2021, QUE ESTABELECE RECURSOS
FINANCEIROS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA O ENFRETAMENTO
DAS DEMANDAS ASSISTENCIAIS GERADAS PELA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS, PARA
ENFRENTAMENTO DA SITUAfÀO EMERGENCIAL PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA
MACRORREGIÃO SUL, REGI O DE SAÚDE DE ITABUNA - CONVENIADA - FUNDAÇÃO DE
ATENçÃO À SAÚDE DE ITABUNA - FASI - CNPJ 02.762.633/0001-62 CNES N' 2385171.
VALOR: Subvencionar a convenenté o vàlor total de RS 625.500,00 (seiscentos e vinte e cinco
mil e auinhontos reais).

.... , Dotaç0_()rçamentária""" "Ü"íiiÕÃ6ê"GEsToRÂ r' "FÕnte l ' _ P"roktolAtivi_dade __ {__ Elemento da Despesa

L_.. 1019 , L N J. , 2397 ' 339139
DATA DO TERMO DE CONVÊNIÓ 28 de scÍembro dè ZÒ21
VIGÊNCIA: até 31/12/2021 ou após q repasse total do recursa.

Fundamento Legal: Lei n", 8.666/93.
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