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APRESENTAÇÃO
O relatório que apresentamos a seguir traduz, em números e informações relevantes,
a trajetória das ações implementadas pelo Conselho de Gestão das Organizações
Sociais - COGEOS, conforme Lei Municipal nº 8.631 de 25 de julho de 2014 –
Disciplina as Relações entre o Município de Salvador e as Organizações Sociais e
Decreto nº 28.232/2016 de 28 de dezembro de 2016.
O conteúdo deste relatório condiz com o objetivo do COGEOS, que é fomentar à
transferência da gestão de serviços públicos, não exclusivos de governo para
entidades privadas sem fins lucrativos, qualificadas como organização social,
mediante processo seletivo e celebração de contrato de gestão.
As reuniões ordinárias foram realizadas de acordo com o calendário anual
previamente aprovado pelo Plenário, inclusive com distribuição de pauta com 08
(oito) dias de antecedência. No decorrer do ano de 2017, ocorreram a Posse e 04
Reuniões Ordinárias (Posse: 27/04/2017; 1ª Ordinária: 11/05/2017; 2ª Ordinária:
10/08/2017; 3ª Ordinária: 09/11/2017 e 4ª Ordinária: 14/12/2017), todas com
quórum de mais de 50% dos representantes, em conformidade com o regimento do
COGEOS, republicado em 1º de junho de 2017 – Decreto nº 28.452/2017.
As ações e iniciativas apresentadas estão endereçadas ao longo deste relatório
através dos seguintes capítulos:


No Capítulo 1 está descrito o contexto organizacional do COGEOS,
destacando a representatividade do Conselho dentro da estrutura da
SEMGE.



No Capítulo 2 estão listadas as Resoluções do Conselho de Gestão das
Organizações Sociais – COGEOS, as resoluções específicas, que tratam
da aprovação do Regimento do COGEOS, bem como o calendário de
reuniões ordinárias/ 2017. São apresentadas as resoluções que aprovam
o pedido de Qualificação das entidades e as resoluções de
transferências da administração da gestão para Organização Social.



No Capítulo 3 estão descritas as atribuições da Secretaria Executiva,
levando em consideração os expedientes do Conselho, ações do Grupo
de Trabalho – GT e publicações de competência do COGEOS.



No Capítulo 4 são apresentadas as entidades qualificadas, que fazem
parte da parceria com a Prefeitura.
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LEGISLAÇÃO E REGRAMENTOS APLICÁVEIS
 Marco Legal Atual
 Lei 8.631/2014
 Decreto nº 28.232/2016
 Decreto nº 28.452/2017

 Objetivo

Fomentar a transferência da gestão de serviços públicos não exclusivos
de governo para entidades privadas sem fins lucrativos, qualificadas como
organização social, mediante processo seletivo e celebração de contrato de
gestão.

 Áreas Transferidas

Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e
institucional, proteção e preservação do meio ambiente, saúde, ação social e
cultura.
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CAPÍTULO 1
Contexto Organizacional
A gestão Municipal, seguindo as transformações políticas, sociais e econômicas
do país, redefiniu o seu papel como executor direto de atividades/serviços, e buscou
um modelo de gestão organizacional mais eficiente, através do fortalecimento de
parcerias com o terceiro setor, transferindo-lhe a responsabilidade na execução de
atividades/serviços específicos, em conformidade com a legislação pertinente.
Neste contexto, a Prefeitura lança o modelo de gestão das Organizações Sociais
- OS, com base na Lei nº 8.631 de 25 julho de 2014, (gerada a partir da revogação da
Lei nº 5.905 de 19 de janeiro de 2001) e Decreto de Regulamentação Nº 28.232 de 28
de dezembro de 2016, com a finalidade de orientar as Relações entre o Poder Público
Municipal e as entidades de direito privado, qualificada como Organização Social.
Com o objetivo de planejar e coordenar as ações de transferência dos serviços
e atividades às Organizações Sociais, no âmbito municipal, foi empossado o
Conselho de Gestão das Organizações Sociais (COGEOS). A solenidade foi
liderada pela subsecretária da SEMGE, Isabela Cabral, e aconteceu no dia 27 de abril,
na sede da secretaria.
O COGEOS é composto por representantes das secretarias municipais: Gestão
(que o presidirá), Saúde, Promoção Social e Combate à Pobreza, Educação, Turismo e
Cultura, Cidade Sustentável e Inovação e Fazenda. Também fazem parte do Conselho,
sete representantes da sociedade civil com reconhecida participação no
desenvolvimento econômico e social do Município e de efetiva vinculação às áreas
demandantes das atividades e serviços que foram transferidos.
As reuniões do COGEOS ocorrem trimestralmente em sessões ordinárias e,
extraordinariamente, quando convocada pelo presidente ou a requerimento de, no
mínimo, maioria simples. As decisões do Conselho serão convertidas em Resoluções,
de caráter deliberativo ou de recomendação, que são publicadas no Diário Oficial do
Município.
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1.1 Representatividade do COGEOS dentro da
estrutura da SEMGE
O COGEOS é um órgão consultivo, deliberativo e de supervisão ligado à
Secretaria Municipal de Gestão, encarregado de gerir, deliberar sobre as relações de
transferência entre o Poder Público Municipal e as Organizações Sociais, bem como
prestar assistência às Secretarias Municipais na identificação de novas áreas,
atividades/serviços de interesse público passível de transferência.
Finalidade: fomentar, planejar, coordenar e implementar as ações de transferência
dos serviços/atividades das Organizações Sociais.
Composição:
 Presidente – Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE;
 Representantes das Secretarias do Município engajados nas Relações de
Transferência;
 Representantes da sociedade civil, nomeados pelo Prefeito, de forma
paritária.
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As funções de Secretaria Executiva do Conselho serão exercidas através do
Gabinete da SEMGE.

Para que o processo aconteça com transparência contaremos com o apoio da
Procuradoria Geral do Município de Salvador – PGMS, e os dois entes que exercem
controle, Controladoria Geral do Município – CGM e o Tribunal de Contas do
Município – TCM.

1.2 Competências
Competências: artigo 3º do Regimento do COGEOS, aprovado pelo Decreto
28.452/2017.
I-

fomentar, supervisionar e coordenar a transferência de serviços e atividades
às Organizações Sociais, como instrumento de colaboração e ferramenta de
modernização da Administração Pública;

II -

promover estudos e diagnósticos com vistas à definição de diretrizes
estratégicas e prioridades para a transferência de serviços e atividades às
Organizações Sociais;

III -

avaliar os processos de transferência de serviços de interesse público para
Organizações Sociais, de iniciativa das Secretarias do Município das áreas
correspondentes às atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa cientifica, ao
desenvolvimento tecnológico, à ação social, a proteção e preservação do meio
ambiente, à cultura e à saúde;
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IV -

manifestar-se acerca da qualificação de entidades como Organização Social,
tendo em vista, dentre outros critérios, a representatividade da sociedade
civil na composição da entidade interessada, conforme a natureza de suas
atividades;

V-

manifestar-se sobre os termos do Contrato de Gestão a ser firmado entre a
Secretaria Municipal da área correspondente às atividades e serviços a serem
transferidos e a entidade selecionada, bem como sobre as metas operacionais
e indicadores de desempenho definidos;

VI -

avaliar e acompanhar a capacidade de gestão das Organizações Sociais,
quanto à otimização do padrão de qualidade na execução dos serviços e no
atendimento ao cidadão;

VII -

manifestar-se sobre o desempenho da Organização Social, nos casos de não
cumprimento das metas pactuadas no Contrato de Gestão;

VIII -

para consecução de sua finalidade poderá ainda o Conselho:

a)

avaliar os processos de qualificação e desqualificação de entidades como
Organização Social, emitindo parecer;

b)

requisitar às Organizações Sociais, bem como às Secretarias das respectivas
áreas, a qualquer tempo, relatórios técnicos e demais informações que julgar
necessárias;

c)

elaborar e modificar o seu Regimento.
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CAPÍTULO 2
Resoluções 2017
2.1 Específicas do COGEOS

Resolução 01/2017: Aprova o Regimento do Conselho de Gestão das
Organizações Sociais – COGEOS, republicado em 01 de junho de 2017. O Conselho foi
criado pela Lei 8.631 de 25 de julho de 2014, vinculado à Secretaria Municipal de
Gestão – SEMGE.

Resolução 02/2017: Aprova o Calendário de Reuniões Ordinárias / 2017
do Conselho de Gestão das Organizações Sociais – COGEOS, que ocorrem
trimestralmente, sempre às quinta-feiras, com a primeira chamada às 14:30 min a
realizar-se na sala de reunião do Gabinete da SEMGE.

2.2 Qualificações

Resolução 03/2017: Aprova o Pedido de Qualificação da Pró Saúde
Associação Beneficente de Assistência Social como Organização Social para atuar na
área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 1702/2017, publicada no Diário
Oficial do Município – DOM nº 6.843 de 18 de maio de 2017 – Decreto de
Qualificação no DOM de 28 de novembro de 2017. A entidade atua na área de
administração hospitalar, amplamente reconhecida no setor, tendo sob sua
responsabilidade mais de 2.500 leitos e o trabalho de cerca de 16 mil profissionais,
sendo 2,9 mil médicos, contribuindo para a humanização do atendimento hospitalar,
em especial do SUS.

Resolução 04/2017: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar – IBDAH como
Organização Social para atuar na área da Saúde, publicada no Diário Oficial do
Município – DOM nº 6.843 de 18 de maio de 2017 – Decreto de Qualificação no DOM
de 08 de julho de 2017 . A entidade vem prestando serviços relevantes à sociedade
de forma continua na área da saúde. Fundado há mais de 15 anos, o IBDAH é uma
entidade sem fins lucrativos, reconhecida no Estado da Bahia, como organização
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social atuando na gestão e administração hospitalar, sendo referência, também, na
implantação de serviços. O Instituto também executa pesquisas e treinamentos
técnicos em recursos humanos da área de saúde, para organizações sociais,
governamentais e não governamentais, possuindo em seu corpo técnico profissionais
com mais de 25 anos de experiência.

Resolução 05/2017 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Qualificação
do Instituto de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS
como Organização Social para atuar na área da Saúde, em conformidade com o
Processo nº 1549/2017, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 6.873 de
01 a 03 de julho de 2017 – Decreto de Qualificação no DOM de 27 de julho de 2017.
A entidade atua na área da saúde, bem como implanta e desenvolve sistemas
integrados para gerenciamento e operação da área de saúde pública.

Resolução 06/2017: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Médico
de Gestão Integrada – IMEGI como Organização Social para atuar na área da Saúde,
em conformidade com o Processo nº 1733/2017, publicada no Diário Oficial do
Município – DOM nº 6.843 de 18 de maio de 2017 – Decreto de Qualificação no DOM
de 08 de junho de 2017. IMEGI é uma associação civil de direito privado sem fins
lucrativos nem econômicos fundada em 2013 por um grupo de profissionais com
larga experiência em gestão de saúde. O IMEGI Atua na prestação de assistência à
saúde, gerenciando unidades públicas e privadas de saúde.

Resolução 07/2017: Aprova o Pedido de Qualificação da Santa Casa de
Misericórdia da Bahia – SCMBa como Organização Social para atuar na área da
Saúde, em conformidade com o Processo nº 6.843/2017, publicada no Diário Oficial
do Município – DOM nº 6.873 de 18 de maio de 2017 – Decreto de Qualificação no
DOM de 08 de junho de 2017. A história da Santa Casa da Bahia se confunde com a
própria história da nossa cidade. Fundadas no mesmo ano, ambas pelo governador
Tomé de Sousa, a Santa Casa veio junto com os portugueses e os mesmos ideais da
Santa Casa Lisboa. Ao longo dos séculos, a Santa Casa viveu de perto a história dos
baianos, acolhendo enfermos, apoiando famílias carentes, abrindo espaço para
celebrações sociais, investindo em novas tecnologias ligadas à saúde, e na
capacitação de profissionais. A Santa Casa da Bahia reúne um complexo de ações
executadas nas áreas da saúde, ação social e cultura.

Resolução 08/2017: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de
Gestão e Humanização – IGH como Organização Social para atuar na área da Saúde,
em conformidade com o Processo nº 1391/2017, publicada no Diário Oficial do
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Município – DOM nº 6.843 de 18 de maio de 2017 – Decreto de Qualificação no DOM
de 08 de junho de 2017. O IGH, Instituto de Gestão e Humanização, surgiu da
percepção de profissionais especializados em Saúde da necessidade de melhoria na
Gestão do SUS. O objetivo primordial é utilizar e divulgar práticas de Gestão
modernas, capazes de maximizar os resultados de Unidades prestadoras de Serviços
de Saúde e quebrar paradigmas que estigmatizam o SUS como falta de qualidade no
atendimento, descaso aos usuários, entre outros aspectos.

Resolução 09/2017: Aprova o Pedido de Qualificação do Grupo de Apoio à
Criança com Câncer – GAAC como Organização Social para atuar na área da Saúde,
em conformidade com o Processo nº 5120/2017, publicada no Diário Oficial do
Município – DOM nº 6.843 de 18 de maio de 2017 – Decreto de Qualificação no DOM
de 08 de junho de 2017. Desde o início de suas atividades, em 1996, o GACC – então
Grupo de Apoio à Criança com Câncer – existe para aumentar a expectativa de vida e
garantir a oferta e a qualidade global do tratamento oferecido integral e
indistintamente a crianças e jovens com câncer, diagnosticados com idades entre 0 e
19 anos, independente de sexo, cor, religião ou posição socioeconômica.

Resolução 10/2017: Aprova o Pedido de Qualificação da Fundação José
Silveira – FJS como Organização Social para atuar na área da Saúde, em conformidade
com o Processo nº 5123/2017, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº
6.843 de 18 de maio de 2017 – Decreto de Qualificação no DOM de 08 de junho de
2017. A Fundação José Silveira concentra seu trabalho na área de saúde e em
atividades voltadas à promoção da qualidade de vida dos cidadãos em situação de
maior vulnerabilidade. A FJS realiza, ainda, ações nas áreas de pesquisa, saúde
ocupacional, projetos e consultorias voltados à preservação ambiental e ao
desenvolvimento sustentável. Tudo começou com o trabalho do pesquisador e
especialista dos mais conceituados na Tisiologia em âmbito mundial, José Silveira,
idealista que lutou, inicialmente sem apoio e recursos, para o combate ao flagelo da
tuberculose. Assim, ele fundou, em 1937, no subsolo do Ambulatório Augusto Viana,
da Faculdade de Medicina, onde hoje funciona a Reitoria da Universidade Federal da
Bahia, o núcleo inicial da unidade que viria a se tornar referência internacional no
tratamento dos pacientes acometidos pela doença: o Instituto Brasileiro para
Investigação da Tuberculose (IBIT).

Resolução 11/2017: Aprova o Pedido de Qualificação do Fundação ABM
de Pesquisa e Extensão na área da Saúde – FABAMED como Organização Social para
atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 8410/2017, publicada
no Diário Oficial do Município – DOM nº 6.905 de 16 de agosto de 2017 – Decreto de
Qualificação no DOM de 23 de agosto de 2017. A entidade tem como missão
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promover melhoria das condições de saúde da população de ações voltadas para
promoção, prevenção e recuperação da saúde. A FABAMED presta serviços na área
da saúde, inclusive o gerenciamento e administração de unidades ambulatoriais e
hospitalares, laboratórios, postos, centros e serviços de saúde públicos e privados,
bem como realiza programas de extensão, especialização e aperfeiçoamento de
profissionais da área da saúde, bem como atividades de ensino e pesquisa, dentre
outras.

Resolução 12/2017: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Brasileiro
de Gestão Pública – IBGP como Organização Social para atuar na área da Assistência
Social, em conformidade com o Processo nº 905/2017, publicada no Diário Oficial do
Município – DOM nº 6.994 de 16 a 18 de dezembro de 2017 – Decreto de
Qualificação no DOM de 24 de agosto de 2017. O IBGP é uma associação, de direito
privado, sem fins lucrativos, que foi fundada para revolucionar o setor público. Com
mais de 15 anos de existência jurídica, o instituto, inserido no Terceiro Setor, presta
serviços de interesse coletivo, com forte vocação voltada à utilização da tecnologia,
revertida em qualidade no atendimento do serviço público. Isso significa que o IBGP
investe em conscientização, treinamento e qualificação de serviços e gestores,
direcionando ao emprego de ferramentas de modernização e otimização de
resultados, sejam eles operacionais ou financeiros.


Resolução 13/2017: Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto

Brasileiro de Apoio à Saúde – IBAS como Organização Social para atuar na área da
Saúde, em conformidade com o Processo nº 8339/2017, publicada no Diário Oficial
do Município – DOM nº 6.994 de 16 a 18 de dezembro de 2017. A Entidade estaria
pendente para qualificação porque dois Conselheiros pediram vistas ao processo e se
manifestaram contra a qualificação, tendo em vista, o histórico e inúmeras denúncias
contra a Entidade. O processo foi encaminhado a PGMS, entretanto, o representante
da Procuradoria Geral do Município na SEMGE entendeu que, a decisão sobre a
qualificação da Entidade teria que ser do Colegiado. Por conta da preocupação com
os princípios inerentes à Administração Pública como: da moralidade, da eficiência,
da razoabilidade, do interesse público, o pleito foi colocado em votação sendo por
unanimidade apontado o indeferimento.

Resolução 14/2017: Aprova o Pedido de Qualificação da Associação Obras
Irmã Dulce – AOSID como Organização Social para atuar na área da Saúde, em
conformidade com o Processo nº 9784/2017, publicada no Diário Oficial do Município
– DOM nº 6.905 de 16 de agosto de 2017 – Decreto de Qualificação no DOM de 23 de
agosto de 2017. As Obras Sociais Irmã Dulce nasceram em 26 de maio de 1959,
tendo como sua fundadora a freira baiana Irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom
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do Brasil. A instituição é fruto da trajetória de amor e serviço e da persistência da
religiosa que peregrinou durante mais de uma década em busca de um local para
abrigar pobres e doentes recolhidos das ruas de Salvador. As raízes da OSID datam de
1949, quando a Irmã, sem ter para onde ir com 70 doentes, pediu autorização a sua
superiora para abrigar os enfermos em um galinheiro situado ao lado do Convento
Santo Antônio. O episódio fez surgir a tradição de que o maior hospital da Bahia
nasceu a partir de um simples galinheiro. Atualmente, a entidade filantrópica abriga
um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país, com cerca de 4,5 milhões de
atendimentos ambulatoriais por ano a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Resolução 16/2017: Aprova o Pedido de Qualificação do Núcleo de
Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral – NACPC como Organização Social para
atuar na área da Educação, em conformidade com o Processo nº 5058/2017,
publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 6.904 de 16 de agosto de 2017 –
Decreto de Qualificação no DOM de 29 de agosto de 2017. O Núcleo de Atendimento
à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC) é uma entidade sem fins lucrativos que foi
inaugurada em março de 2001 com o propósito de oferecer atendimento
especializado e gratuito às crianças carentes com paralisia cerebral e suas famílias.
Tem como objetivo principal atuar no processo de inclusão social e educacional da
criança com paralisia cerebral, tornando-a o mais independente possível,
melhorando sua relação com a família, qualificando esse vínculo para que se sintam
mais preparados a participar na comunidade. Também tem como meta reintegrar
essa família na sociedade em todo seu contexto sócio-econômico-cultural,
orientando-a quanto aos direitos de sua criança, além de proporcionar ações
educativas para que, através da informação, possamos contribuir a discriminação
social.

Resolução 21/2017: Indefere o Pedido de Qualificação da Comunidade
Cidadania e Vida – COMVIDA como Organização Social para atuar na área da Saúde,
em conformidade com o Processo nº 13280/2017, publicada no Diário Oficial do
Município – DOM nº 6.971 de 21 de novembro de 2017. O parecer foi baseado,
considerando que a entidade possui titularidade de Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público – OSCIP emitida pelo Ministério da Justiça, datada de 27 de
setembro de 2005, e que a Lei Federal Nº 9.790 de 23 de março de 1999, que rege a
matéria, dispõe no Inciso IX do Art. 2º, que não são passíveis de qualificação como
OSCIP as Organizações Sociais.

Resolução 22/2017: Indefere o Pedido de Qualificação da Comunidade
Cidadania e Vida – COMVIDA como Organização Social para atuar na área da
Assistência Social, em conformidade com o Processo nº 1352/2017, publicada no
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Diário Oficial do Município – DOM nº 6.971 de 21 de novembro de 2017. O parecer
foi baseado, considerando que a entidade possui titularidade de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP emitida pelo Ministério da Justiça,
datada de 27 de setembro de 2005, e que a Lei Federal Nº 9.790 de 23 de março de
1999, que rege a matéria, dispõe no Inciso IX do Art. 2º, que não são passíveis de
qualificação como OSCIP as Organizações Sociais, em conformidade com o Processo
1352/2017.

Resolução 23/2017: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Sócrates
Guanaes – ISG como Organização Social para atuar na área da Saúde, em
conformidade com o Processo nº 16635/2017, publicada no Diário Oficial do
Município – DOM nº 6.994 de 16 a 18 de dezembro de 2017 – Decreto de
Qualificação no DOM de 27 de dezembro de 2017. O Instituto Sócrates Guanaes é
uma organização civil de direito privado sem fins lucrativos que tem como missão
promover saúde com espírito público e eficiência do privado. Fundado em 13 de
julho de 2000, em Salvador, Bahia, foi reconhecido como de utilidade pública
municipal e estadual e qualificado como Organização Social da Saúde, pelo Governo
do Estado da Bahia, através de Decreto datado de 25 de março de 2006 – DOE.
Iniciou em 2012 o processo de expansão pelo território nacional e, em apenas três
anos, conseguiu se credenciar para atuar com gestão e consultoria em saúde nos
Estados de Goiás, Rio de Janeiro, Paraíba, Santa Catarina, Tocantins, Espírito Santo e
São Paulo, além da Bahia. Está qualificado nos municípios de São Paulo, Barueri e
Campinas, em processo de qualificação nos Estados de Mato Grosso e Pará.

Resolução 24/2017: Aprova o indeferimento do Pedido de
Qualificação da ACQUA – Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental como
Organização Social para atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº
16881/2017, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 6.994 de 16 a 18 de
dezembro de 2017 – Decreto de Qualificação no DOM de 27 de dezembro de 2017. A
Entidade tem contratos com inúmeros estados, em alguns ele é qualificado como
OSCIP e em outros como OS, e chega a ter até as duas qualificações em determinados
Municípios. Sendo assim, conforme a Lei 9.790/99, as duas qualificações são
incompatíveis. Logo, por unanimidade, todos os Conselheiros votaram contra a
qualificação da ACQUA.

Resolução 25/2017: Aprova o Pedido de Qualificação da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE como Organização Social para atuar na área
da Saúde, em conformidade com o Processo nº 17868/2017, publicada no Diário
Oficial do Município – DOM nº 6.994 de 16 a 18 de dezembro de 2017 – Decreto de
Qualificação no DOM de 27 de dezembro de 2017. A Associação de Pais e Amigos dos
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Excepcionais é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que tem a finalidade
de prestar assistência integral às pessoas com deficiência intelectual. Para manter a
sua atividade fim, a instituição oferece diversos serviços à comunidade que propiciam
a sua viabilidade econômica. Os recursos arrecadados com os serviços são revertidos
para o atendimento a pessoa deficiente carente. Na sua estrutura a APAE mantém o
Centro Educacional e o Centro de Formação e Acompanhamento Profissional, o
Centro Médico, o Laboratório de Análises Clínicas, o Serviço de Referência em
Triagem Neonatal, o Centro de Estudos e Difusão de Tecnologia, e a Central de
Doações, além dos programas especiais: Grupo Pais Apoio e o Programa do
Voluntariado.

2.3 Transferências

Resolução 15/2017: Aprova o Pedido de Transferência da Administração
do Hospital Municipal do Salvador, para uma Organização Social, embasado no
parecer de conveniência e oportunidade apresentados pela Secretaria Municipal da
Saúde – SMS, com base no Plano Orientador de Transferência da Unidade
Hospitalar e em conformidade com o Processo nº 3760/2017, publicada no Diário
Oficial do Município – DOM nº 6.905 de 16 de agosto de 2017 – Decreto de
Autorização no DOM de 24 de agosto de 2017.
O Hospital Municipal está situado na Via Coletora B, s/nº no Bairro de Boca da
Mata – Distrito Sanitário de Cajazeiras, com a seguinte área de abrangência: Águas
Claras, Bico Doce, Boca da Mata, Cajazeiras III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, Fazenda Grande
I, II, III, e IV, Loteamento Nogueira e Palestina.
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A proposição do perfil funcional consiste na concepção de um hospital geral de
210 leitos, dos quais 30 leitos são destinados a Unidade de Terapia Intensiva – UTI
sendo 20 leitos de UTI Geral adulto e 10 leitos de UTI Pediátrica; 150 Leitos de Clínica
Médica Cirúrgica e 30 Leitos de Clínica Pediátrica.
O Projeto Executivo da unidade prevê uma ampliação futura que acrescentará
na estrutura hospitalar mais 60 leitos de internação e 20 leitos de UTI, além de
constituição de um setor de ensino e pesquisa incluindo 01 auditório para 100
pessoas e 02 salas de aula. Inclua-se nesse processo de ampliação a implantação de
um Hospital Dia: Centro Cirúrgico Ambulatorial e 12 leitos, mais Serviço de
Atendimento Domiciliar.
Considerando a justificativa da Conveniência e da Oportunidade, a decisão de
adotar modelo de gestão compartilhada, governo e sociedade, tem fundamento no
princípio da economicidade e na preservação da qualidade técnica da prestação dos
serviços, pois avaliações em diversas partes do país, e no próprio estado da Bahia
vêm demonstrando que o custo com administração direta das unidades assistenciais
de saúde são maiores do que com os terceirizados, especialmente nos modelos
publicizados para instituições filantrópicas.
O parecer de Conveniência e Oportunidade refere-se ainda a força de trabalho,
o custo com profissionais servidores públicos efetivos (estatutários) é maior do que o
chamado trabalhadores celetistas, especialmente pelo que se tem nos Planos de
Cargos e Salários, a exemplo no Município de Salvador, notadamente com as
categorias de enfermagem e dos médicos.
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O custo para a administração direta pela Prefeitura, se faz ainda mais volumoso
por ter que se cumprir o que dispõe a Lei Municipal nº 7.867/2010 que dispõe sobre
o plano de cargos de vencimentos dos profissionais de saúde.
O parecer da Secretaria de Saúde aponta, ainda, análise comparativa entre os
planos de custeio com uma economicidade de cerca de R$ 76.966.684,14 (setenta e
seis milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e
catorze centavos) em 2 anos.
Outra condição desfavorável para a opção de administração hospitalar para o
Hospital Municipal de Salvador na modalidade de administração direta, frente a
complexidade da unidade hospitalar a ser implantada, é a inexistência de quadro de
servidores públicos com expertise em gestão de hospitais disponíveis na Secretaria
Municipal de Salvador.
A ausência de quadro de servidores com expertise em gestão de Hospitais,
levaria a realização de concurso público que se alonga de 18 a 24 meses para ser
concluído e nem sempre oferece a resposta desejada.
A escolha da gestão compartilhada por Organização Social tem a seu favor a
flexibilidade administrativa na contratação de pessoal e aquisição de bens, dentro de
uma concepção administrativa por objetivos, onde preponderam os resultados
alcançados vis-à-vis às metas pactuadas.
A discussão sobre a relação entre as informações levantadas e a hipótese do
trabalho sugere que: a autonomia administrativa e financeira para provisão de bens e
serviços e administração de pessoal interfere sobre o desempenho da gestão direta
pelo poder municipal, com vantagem para a OS. A capacidade de decidir sobre a
organização da infraestrutura dos serviços e estruturá-la segundo critérios de
eficiência e eficácia de forma desburocratizada permite uma melhor alocação de
tempo e atenção a uma agenda de prioridades.
Um maior nível de autonomia concedida às unidades sob gestão OS implica
uma maior capacidade de controle e avaliação por parte do gestor municipal em
relação aos resultados contratados, bem como um maior domínio dos órgãos de
controle externo de novos conceitos e ferramentas focados no desempenho destas
unidades, em detrimento do prevalente controle sobre procedimentos.
Por assim ser considerando os dados aqui apresentados é viável, oportuno e
econômico definir o modelo de gestão por Organização Social para o Hospital
Municipal de Salvador.
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Resolução 18/2017: Aprova o Pedido de Transferência da Administração do
Centro de Urgência PA Alfredo Bureau – Boca do Rio para uma Organização Social,
embasado no parecer de conveniência e oportunidade apresentados pela Secretaria
Municipal da Saúde – SMS, com base no Plano Orientador de Transferência da
Unidade Hospitalar e em conformidade com o Processo nº 15689/2017, publicada no
Diário Oficial do Município – DOM nº 6.965 de 13 de novembro de 2017 – Decreto de
Autorização no DOM de 08 a 11 de dezembro de 2017.
O Centro de Urgência (PA) Dr. Alfredo Bureau não é uma unidade nova no
conjunto da Rede Assistencial do Município de Salvador. Está vinculado tecnicamente
à SMS/Diretoria de Atenção à Saúde e ligado ao Distrito Sanitário Boca do Rio (DSBR),
com localização à Rua Jaime Salponick, s/n Boca do Rio. Estruturado com perfil para
fazer atendimento em urgência e emergência, 100% SUS, regime de observação 24h
e demais serviços de apoio assistencial e administrativo, também faz atendimento
ambulatorial como um serviço de referência para a população do Distrito Sanitário.

Trata-se de uma unidade de complexidade intermediária entre as Unidades
Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e a Rede Hospitalar compondo uma
rede organizada. Apresenta pactos e fluxos previamente definidos, com o objetivo de
acolher pacientes que a ela acorram por busca espontânea ou encaminhada.
O Parecer de Conveniência e Oportunidade, emitido pelo Secretário Municipal
da Saúde, correspondente a transferência da gestão dos serviços de saúde do (PA)

Dr. Alfredo Bureau – Boca do Rio, a ser realizada por uma Organização Social,
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baseia-se no fato de que este modelo de gestão compartilhada, governo e sociedade
tem fundamento no princípio da economicidade e na preservação da qualidade
técnica da prestação dos serviços. A análise de dados obtidos nas avaliações dos
Contratos de Prestação de Serviços com entidades terceirizadas, demonstrou que os
gastos operacionais para manter a unidade de saúde em funcionamento, no correr
de um ano, especialmente quanto ao modelo transferido para instituições
filantrópicas foi significativamente menor, em torno de 43% a menos que o custeio
assumido pela administração direta das Unidades Assistenciais de Saúde no
Município – SMS, com estabelecimentos similares.
Outro ponto significativo para a definição de opção do ente governamental
municipal pela terceirização da unidade via Organização Social - OS se pautou em
estudo de apuração dos custeios, realizado em maio de 2013, pela Diretoria de
Atenção à Saúde / DAS da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador
(PR/n°05524/2013), e revisado e creditado pela Coordenação Executiva do Fundo
Municipal de Saúde de Salvador em 2016, onde foram comparados custos
operacionais de Unidades de Pronto Atendimento – UPA tipo III - de gestão do
município com outras UPA’s de igual porte, tipo III, administradas pelo governo
estadual e destes entes, de forma complementar transferidos à gestão de terceiros
do tipo OS.
Uma condição desfavorável para a opção de administração na saúde, para o PA
Dr. Alfredo Bureau na modalidade de administração direta, frente a complexidade da
unidade de urgência a ser gerida, é a insuficiência no quadro de servidores públicos
com expertise em gestão de unidades da característica desta, disponíveis na
Secretaria Municipal de Salvador.
A adoção do modelo de gestão compartilhada – OS, governo e sociedade, para
a gestão do PA Dr. Alfredo Bureau, se fundamenta no princípio da economicidade
aliado à preservação da qualidade técnica da prestação dos serviços, a partir dos
dados que foram obtidos como resultado das avaliações, envolvendo o atual
Contrato de nº 091/2012, da entidade IGH com a SMS, que por si só demonstrou que
os gastos operacionais para manter unidades de saúde em funcionamento, com os
entes terceirizados, no correr de um ano, especialmente nos modelos transferidos
para instituições filantrópicas, é significativamente inferior ao custeio assumido pela
administração direta estatal – SMS, (<43%) com Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde – EAS, similares à primeira.
Um maior nível de autonomia concedida às unidades sob gestão OS implica
uma maior capacidade de controle e avaliação por parte do gestor municipal em
relação aos resultados contratados, bem como um maior domínio dos órgãos de
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controle externo de novos conceitos e ferramentas focados no desempenho destas
unidades, em detrimento do prevalente controle sobre procedimentos.
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erência da Administração do Centro de Urgência PA – Maria Conceição Santiago
Imbassahy, para uma Organização Social, embasado no parecer de conveniência e
oportunidade apresentados pela Secretaria Municipal da Saúde – SMS, com base no
Plano Orientador de Transferência da Unidade Hospitalar, em conformidade com o
Processo nº 15825/2017, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 6.965 de
13 de novembro de 2017 – Decreto de Autorização no DOM de 08 a 11 de dezembro
de 2017.
Maria Conceição Santiago Imbassahy não é uma unidade nova no conjunto da
Rede Assistencial do Município de Salvador. Está vinculado tecnicamente à
SMS/Diretoria de Atenção à Saúde e ligado ao Distrito Sanitário da Liberdade (DSL),
com localização à Rua Marquês de Maricá, S/N, Pau Miúdo, próximo ao Largo do
Tamarineiro. Estruturado com perfil para fazer atendimento em urgência e
emergência, 100% SUS, regime de observação 24h e demais serviços de apoio
assistencial e administrativo, também faz atendimento ambulatorial como um serviço
de referência para a população do Distrito Sanitário.
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Na decisão pela adoção de modelo de gestão compartilhada por OS, gestão
pública versus sociedade tem a seu favor o princípio da economicidade, aliado à
preservação da qualidade técnica da prestação dos serviços, a partir de análise de
dados que foram obtidos nas avaliações dos contratos SMS de prestação de serviços
com entidades terceirizadas, que demonstrou que os gastos operacionais para
manter a unidade de saúde em funcionamento, no correr de um ano, especialmente
quanto ao modelo transferido para instituições filantrópicas foi significativamente
menor, em torno de 43% a menos que o custeio assumido pela administração direta
estatal – SMS, com estabelecimentos similares à primeira.
Tal questão passa especialmente pela compreensão da flexibilidade gerencial
que favorece as Organizações Sociais, enquanto unidades privadas não lucrativas,
concorrendo no mercado com facilidade para negociar e implementar decisões de
forma mais elástica, diferentemente dos órgãos públicos, onde a rigidez dos
procedimentos processuais administrativos impede que medidas alternativas, de
indução à diminuição de custo sejam adotadas, tanto no que se refere à admissão do
pessoal necessário, quanto a definição do custeio dos insumos indispensáveis à
manutenção das atividades, que devem estar claramente definidas nas programações
de trabalho construídas com foco no pessoal disponível, demanda da clientela
(necessidades) e ações finalísticas.
O tema tem realce especial no que se refere à força de trabalho, onde a
remuneração com profissionais servidores públicos efetivos municipais (estatutários)
é maior do que o estabelecido para trabalhadores disponíveis no mercado com
proposta de admissão por CLT (celetistas), face a dispositivos da Lei Municipal nº
7.867∕2010 que dispõe sobre o Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais da
Saúde no Município de Salvador.
Ademais o ingresso de servidores na forma tradicional pública envolveria a
necessidade de preparação e realização de concurso público, processo administrativo
que se alonga de 18 a 24 meses para ser concluído, e nem sempre oferece a resposta
desejada, tal como se observou no ano de 2011, quando foi realizada seleção pública
para substituição de trabalhadores mantidos na Secretaria Municipal da Saúde, sob
“vínculo precário”.
Além da questão da mão de obra juntam-se outras, de domínio das
Organizações Sociais como:
 Especificidade de gestão com inovação em tecnologia médica;
 Autonomia e transparência administrativa da gestão
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 Habilidade no manejo dos protocolos e normas de registros da
assistência e faturamento hospitalar do SUS;
 Administração e manutenção dos serviços de apoio hospitalar; as
“facilities” com política de preços mais competitivos;
 Gestão da assistência com regulação da clientela e gestão dos leitos
em consonância com a gestão clínica;
 Ampliação da possibilidade de adoção de mecanismos de
reconhecimento e incentivo dos trabalhadores;
 Maior resolubilidade dos problemas de saúde da clientela;
 Monitoramento, Controle e Avaliação mais bem estruturados
oportunizando aplicação de sansões por insuficiência de alcance
permitidas pela relação contratual;
 Possibilidade ampliar a possibilidade de ampliar a participação social
nas decisões.
Por todos os fatores favorecedores apresentados no Termo de Conveniência e
Oportunidade, definitivamente se conclui que a transferência de gestão da unidade
do setor público estatal municipal, no caso o Centro de Urgência Maria Conceição
Santiago Imbassahy para identificada Organização Social, qualificada segundo a
legislação em vigor e escolhida em processo de seleção do tipo de Chamamento
Público, é a melhor opção para o gerenciamento da Unidade em tela.

Resolução 26/2017: Aprova o Pedido de Transferência da Administração
do Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – Vale dos Barris, para uma Organização
Social, embasado no parecer de conveniência e oportunidade apresentados pela
Secretaria Municipal da Saúde – SMS, com base no Plano Orientador de
Transferência da Unidade Hospitalar, em conformidade com o Processo nº
18009/2017, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 6.994 de 16 a 18 de
dezembro de 2017 – Decreto de Autorização no DOM de 04 de janeiro de 2017.
A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – Vale dos Barris não é uma unidade
nova no conjunto da Rede Assistencial do Município de Salvador, foi inaugurada em
dezembro de 2014.Está vinculada tecnicamente à SMS/Diretoria de Atenção à Saúde
e ligada ao Distrito Sanitário Barra Rio Vermelho (DSBRV), com localização à Rotatória
do Vale dos Barris, S/N, Barris. Estruturado com perfil para fazer atendimento em
urgência e emergência, 100% SUS, regime de observação 24h e demais serviços de
apoio assistencial e administrativo, como um serviço de referência para a população
do Distrito Sanitário.
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Trata-se de uma unidade de complexidade intermediária entre as Unidades
Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família e a Rede Hospitalar compondo uma
rede organizada. Apresenta pactos e fluxos previamente definidos, com o objetivo de
acolher pacientes que a ela acorram por busca espontânea ou encaminhada.
Funciona ainda como retaguarda adequadamente estruturada, qualificada e
pactuada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
Funcionamento seguindo modelo de gestão terceirizada, por empresa
filantrópica privada qualificada como beneficente de assistência social pelo
DECEBAS/MS (Fundação José Silveira), através de Contrato de nº 01/2013, de
prestação de serviços, já no seu nono Termo Aditivo, com vigência a ser expirada

no próximo dia de 20/02/2018. O referido Contrato teve como guarida
a Lei 8.666/93.
A proposta para transformação da forma de contratar a gestão da
Unidade de Pronto Atendimento (PA) – Vale dos Barris para Organização Social, em
verdade regulariza do ponto de vista jurídico as relações da SMS com o ente
terceirizado, vez que agora se propõe de forma regulamentada por Lei e Decreto
Municipal.
Um maior nível de autonomia concedida às unidades sob gestão OS implica
uma maior capacidade de controle e avaliação por parte do gestor municipal em
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relação aos resultados contratados, bem como um maior domínio dos órgãos de
controle externo de novos conceitos e ferramentas focados no desempenho destas
unidades, em detrimento do prevalente controle sobre procedimentos.
A SMS vem por muitos anos trabalhando com foco prioritário na Atenção
Primária da Saúde e mais recentemente usando da estratégia de Saúde da Família
que tem conotações diversas das esperadas para o trabalho em uma unidade de
urgência e emergência mais complexa e comprometida com tecnologia de socorro a
vida.

2.4 Pendentes
O procedimento de Qualificação da entidade Monte Tabor (Processo nº
15789/2017) apesar de ter sido preenchido todos os requisitos, foi feita uma ressalva
quanto a necessidade da entidade em apresentar a documentação referente a
certidão junto à Receita Federal. A entidade aderiu ao programa de recuperação
tributária através de medida provisória, parcelando sua dívida em cento e vinte
parcelas, juntando toda documentação contendo inclusive as guias para pagamento e
seus respectivos comprovantes de pagamentos das parcelas. O conselho deliberou a
qualificação, desde que seja apresentada a certidão positiva com efeito negativo,
ficando inclusive estabelecido a possibilidade de um Ad Referendum.
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CAPÍTULO 3
Atribuições da Secretaria Executiva
3.1 Expedientes
 Cuidar dos autos referentes as solicitações de Qualificação no âmbito
Municipal, em conformidade com a Lei 8.631/2014, regulamentada
pelo Decreto 28.232/2016, face ao apresentado no Art. 12º e 13º

do Decreto, conforme os requisitos específicos para Qualificação
















como Organização Social, emitindo parecer;
Fornecer subsídio ao COGEOS no que concerne à matéria em pauta;
Analisar o projeto de transferência e demais peças constantes da
instrução processual quanto à sua conformidade com a legislação e
diretrizes de governo;
Assessorar as Secretarias, objetivando a composição do projeto com
peças essências, a exemplo do Ofício de Manifestação de Interesse,
composição da Comissão de Transferência e anexos utilizados para
elaboração do Termo de Referência, assim como a orientação para o
Estudo Técnico, que tem por finalidade proporcionar informações
necessárias para que as setoriais possam tomar antecipadamente
providências para correção de eventuais falhas, resultantes de possíveis
fragilidades no planejamento;
Coordenar, dirigir e supervisionar os serviços de apoio técnico e
administrativo do Conselho;
Preparar, sob orientação do Presidente, a agenda das reuniões do
Conselho;
Convocar os membros do Conselho para as reuniões, por determinação
do Presidente, distribuindo com antecedência mínima de 05 (cinco)
dias úteis da data da reunião, a matéria da ordem do dia;
Secretariar as reuniões do Conselho, promovendo a lavratura das atas;
Preparar os atos e correspondências do Conselho;
Encaminhar matérias para despacho do Presidente;
Informar sistematicamente, ao Presidente, sobre todas as atividades do
Conselho;
Cumprir as determinações da Presidência e do Plenário na realização de
tarefas inerentes à sua função;
Emitir parecer técnico sobre matérias pertinentes.
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3.2 Ações do Grupo de Trabalho – GT (Portaria
Conjunta nº 03/2016 – DOM de 13/12/16, nº
6.734)
 Orientar sobre a criação do Grupo de Trabalho para implantação do
Modelo de Gestão pelas Organizações Sociais – OS no âmbito da
Prefeitura Municipal de Salvador, composto por representantes das
Secretarias de Gestão, Educação, Saúde, Promoção Social e da Cultura e
Turismo;
 Validar o regimento do Conselho Municipal de Gestão das Organizações
Sociais – COGEOS;
 Identificar áreas que possam ter a gestão transferida para o modelo de
Organizações Sociais;
 Realizar reuniões semanais, podendo haver reuniões extras;
 Elaborar modelos de Editais padrão para ser utilizado por toda a
Prefeitura;
 Elaborar Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis e imóveis;
 Elaborar modelo do Contrato de Gestão a ser utilizado por toda a
Prefeitura.
Nota Explicativa: Atualmente, tais documentos se encontram na Procuradoria
Geral do Município de Salvador – PGMS para análise e validação.

3.3 Publicações
 Suporte a Assessoria de Comunicação na divulgação das matérias
referentes ao COGEOS, no Site da SEMGE;
 Disponibilizar através da Assessoria de Comunicação da SEMGE, os
manuais de orientação sobre o modelo de Gestão de OS.
Nota Explicativa: Os manuais serão disponibilizados tão logo seja concluída a
reestruturação do Site da SEMGE.
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Publicações 2017
 Conselho de Gestão das Organizações Sociais toma posse;
 Prefeitura decide contratar Organização Social para gerir hospital
Municipal de Salvador;
 Prefeitura convoca Organizações Sociais para qualificação;
 Prefeitura certifica mais três instituições como Organização Social
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CAPÍTULO 4
Parceria: Entidades e Prefeitura
A Prefeitura Municipal de Salvador finalizou o ano de 2017 com 14 (catorze)
entidades qualificadas. Ocorreram também 04 (quatro) entidades que não
foram qualificadas e 04 (quatro) transferências autorizadas para a gestão pelo
modelo de Organização Social.
A Prefeitura conta com a parceria das seguintes entidades:
 Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social;
 Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar –
IBDAH;
 Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação – INTS;
 Instituto Médico de Gestão Integrada – IMEGI;
 Santa Casa de Misericórdia da Bahia – SCMBa;
 Instituto de Gestão e Humanização – IGH;
 Grupo de Apoio à Criança com Câncer – GAAC;
 Fundação José Silveira – FJS;
 Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde – FABAMED;
 Instituto Brasileiro de Gestão Pública – IBGP;
 Associação Obras Irmã Dulce – AOSID;
 Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral – NACPC;
 Instituto Sócrates Guanaes – ISG;
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.
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Confira as entidades que fazem
parte dessa parceria!

