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APRESENTAÇÃO 
O presente Relatório é uma publicação elaborada pela Secretaria Executiva do 
Conselho de Gestão das Organizações Sociais – COGEOS, órgão Colegiado vinculado 
ao Gabinete da Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE com a finalidade de 
apresentar todas as atividades realizadas no cumprimento das exigências legais, bem 
como todas as deliberações do Conselho no decorrer do ano de 2019.  

 

O andamento dos atos implementados pelo COGEOS, estão em conformidade com a 
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 de Regulamentação nº 
28.232/2016 de 28 de dezembro de 2016, que foi posteriormente alterado pelo 
Decreto 29.576/2018.  

 

Tratou-se de um ano bem-sucedido para o Conselho, fruto, em grande parte, do 
comprometimento dos representantes do Colegiado, entre titulares e suplentes do 
Governo e Sociedade Civil, assim como da Secretaria Executiva, que compõe a 
estrutura do COGEOS, fornecendo todo o aporte necessário ao seu funcionamento. 

 

Cabe destacar, que um dos maiores equipamentos já implantados pela Prefeitura na 
história da capital baiana, o Hospital Municipal de Salvador – HMS completou um ano 
de inaugurado em 4 de abril de 2019, com mais de 123 mil atendimentos realizados, 
entre os quais cerca de 12 mil pacientes que vieram do interior do estado. A unidade 
tem sido um divisor de águas para a área da saúde na capital baiana e tem como 
grande diferencial o atendimento humanizado. 

 
Ao todo, o HMS possui 210 leitos, sendo 30 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
150 para clínica médico-cirúrgica e 30 para pediatria. A unidade de saúde realiza 
cirurgias de urgência e também algumas eletivas. Entre os exames realizados, estão 
tomografia computadorizada, doppler, holter, ecocardiograma, ultrassonografia, 
raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma e ressonâncias. 

Essa marca de atendimentos consolida a unidade não só como referência na 
assistência e cuidados à saúde dos soteropolitanos, mas, também, de pacientes 
advindos de outros municípios. Do total de acolhimentos, aproximadamente 15% (27 
mil) foram prestados para pessoas do interior do Estado e Região Metropolitana de 
Salvador (RMS), enquanto os pacientes oriundos dos distritos sanitários de 
Cajazeiras, Pau da Lima e Itapuã representam aproximadamente 60 % dos 
atendimentos na unidade.  

Outro benefício do Hospital Municipal, foi a inauguração de duas salas de aula da 
Escola Municipal Irmã Dulce que funciona dentro da própria unidade de saúde, sendo 
uma sala para crianças e outra para adultos. 
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A escola conta com uma rede de professores especializados no atendimento a 
estudantes com necessidades especiais, e já possui 166 alunos matriculados. São 
crianças e adultos que, por questões de saúde, não têm condições de frequentar uma 
unidade de ensino. O projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação – 
SMED, já funciona em 11 (onze) hospitais, 03 (três) clínicas, 05 (cinco) instituições de 
apoio, além de domicílios. 

Ao longo do ano de 2019, além da implantação da Escola Municipal Irmã Dulce, 
foram implementados vários novos serviços pioneiros para a população, no qual 
podemos destacar alguns: 

 Meu HMS App, aplicativo gratuito para smartphones disponível nas 
plataformas iOS e Android, ferramenta pioneira em todos os hospitais 
públicos da Bahia que, possibilitará aos pacientes o acesso ao resumo do 
prontuário e às especialidades oferecidas no hospital, além de participar 
da pesquisa de opinião e ter contato com a instituição, através do Fale 
Conosco. Com isso, estima-se as reduções do tempo de retirada e do custo 
de impressão de laudos, assim como a diminuição do impacto ambiental 
causado pelo uso de papel. 

 Acolhimento ao Autista, que visa atendimento individualizado a 
pacientes adultos ou pediátricos portadores do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).  A iniciativa também engloba a criação do selo Autista Frendly, 
com identificação das unidades do HMS que estão preparadas para o 
acolhimento individualizado. A ação garantirá a qualificação e capacitação de 
equipes e processos para atendimento à população autista, de forma pioneira 
na Bahia. 



 
 

 

 
 
 

 

8 

RELATÓRIO ANUAL DO COGEOS - 2019

 
 RELATÓRIO ANUAL DO COGEOS - 2019 

 Lean nas Emergências, programa do Ministério da Saúde voltada para a 
redução da superlotação de emergências adulto. Desenvolvida pelo programa 
de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi), a iniciativa é 
executada em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e o HMS foi selecionado 
na segunda fase do programa, dentre 150 hospitais inscritos em todo o país. 
Isso porque o HMS é pioneiro no Brasil na automatização dos controles, 
indicadores de performance e dos registros das sessões de Huddle (reunião de 
ideias). Em um ano, 62 mil pacientes já foram beneficiados com a agilidade 
nos atendimentos. 

  Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência, pioneiro no 
estado nessa área de atuação e com a primeira turma de residentes atuando 
desde março de 2019.  

 Por fim, o Projeto Telestroke é uma solução que garante a ampliação do 
acesso no diagnóstico e tratamento do acidente vascular cerebral (AVC), de 
forma remota e contínua, por neurologistas. Com isso, as equipes médicas 
terão, em tempo real, acesso às informações clínicas dos pacientes, inclusive 
imagem diagnóstica e interação, reduzindo óbitos e sequelas do AVC. O 
hospital receberá smartphones e tablets com conexão 4G, sem custo, para 
envio e discussão de casos, além da realização de videochamadas. 

Construído pela Prefeitura e administrado pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 
no HMS são feitas cirurgias de urgência, como as de trauma, abdômen agudo e 
neurocirurgia, e também algumas eletivas, como a de vesícula, hérnia e apendicite. 
Alguns exames ofertados: tomografia computadorizada, doppler, holter, 
ecocardiograma, ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma e 
ressonâncias. 

Os pacientes são atendidos dentro do tempo estipulado de acordo com suas 
classificações de risco, tendo como base o Protocolo de Manchester. Pacientes que 
necessitam de algum tratamento que não está disponível na unidade são transferidos 
para centros especializados via regulação. Outro benefício do Hospital Municipal é 
que o tratamento pode ter continuidade na residência do paciente. Mensalmente, 
são realizados quase 200 (duzentos) atendimentos em domicílio. 

No que tange a análise dos resultados alcançados neste ano, ressalta-se a execução 
do Contrato de Gestão do Hospital Municipal de Salvador, no que se refere a 
prestação de contas de competência 2018/2019. Foram emitidos Relatórios Técnicos 
Trimestrais e Relatório Conclusivo Anual, alusivos ao Contrato de Gestão nº 
018/2018, assinado em 28 de fevereiro de 2018, elaborados pelos membros da 
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão, nomeada pela 
Portaria nº 177/2018, atendendo aos ditames legais e contratuais que balizam as 
suas ações e atividades.  
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A Comissão de Monitoramento e Avaliação tem como incumbência:  acompanhar o 
desenvolvimento do programa de trabalho e metas estabelecidas 

no contrato de gestão; requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório 
pertinente a execução do contrato de gestão, contendo comparativo das metas 
propostas com os resultados alcançados; avaliar os relatórios apresentados pela 
organização social; elaborar relatório conclusivo da avaliação 

procedida. Comunicar ao Secretário da pasta, mediante relatório circunstanciado, as 
irregularidades ou ilegalidades de que tiver conhecimento, envolvendo a utilização 
de recursos ou bens de origem pública pela organização social, bem como executar 
os demais atos necessários ao desempenho de suas atribuições. 

 

A missão dessa Comissão é monitorar a execução do Contrato de Gestão, verificando 
o cumprimento das cláusulas, metas e execução financeira, com o intuito de elaborar 
e apresentar o Relatório Técnico Trimestral de Prestação de Contas da gestão do 
Hospital Municipal de Salvador – HMS, para apreciação do COGEOS.  
 

Portanto, suas atividades não devem se restringir apenas à emissão de um 

simples relatório conclusivo final, já que o monitoramento legalmente previsto 

implica em um acompanhamento permanente e em avaliações trimestrais 
frequentes. 

 

  A prestação de contas do Hospital Municipal referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres, 
incluindo o anual, foram apresentadas em reunião ordinária realizada em 06 de 
junho de 2019. Foi enfatizado sobre as Habilitações de Serviços, recebidas pelo 
Hospital através do Ministério de Saúde.  

 

Quanto as metas, teve sua performance atendida em 100%, com a justificativa de 
que o não alcançado foi acatado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. 
Demonstrando sua capacidade operacional, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, 

agregou com a sua gestão o Prêmio Benchmarking Bahia Saúde, que premia os 

melhores do ramo, pela sua categoria – Expansão ao Acesso. 
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Os relatórios apontam o ótimo desempenho do Hospital, desde sua inauguração, 
superando os registros de 85.905 (oitenta e cinco mil novecentos e cinco) 
atendimentos em 2018, sendo 99,80% realizados para população nordestina, especial 
para a população do Município do Salvador, comprovando a eficiência e 
economicidade da gestão pelo modelo de Organização Social.   

 

A Santa Casa da Bahia encarou um novo e importante desafio: conquista da 
certificação da Organização Nacional de Acreditação - ONA, que teve início através 
do termo de abertura do projeto que, por meio de padrões e requisitos previamente 
definidos, buscou promover a continua melhoria da qualidade e da segurança da 
assistência.  

 

A Secretaria Municipal da Saúde – SMS reconhece o desempenho da Santa Casa de 
Misericórdia, reafirmando que tudo foi possível, devido à alta credibilidade de 
resposta da instituição, que tem como mantenedora o Hospital Santa Izabel e outras 
experiências em gestão de unidades hospitalares.  

 

Complementando o trabalho realizado pela Secretaria Executiva do Conselho, com o 
objetivo de subsidiar as tomadas de decisões do Colegiado acerca da liberação de 
titularidade como Organizações Sociais perante o Município, foram feitas consultas a 

órgãos de controle, a exemplo do Tribunal de Contas de São Paulo, 
Ministério Público de Santa Catarina, Alagoas e de São Paulo, bem como 

Conselho Municipal de Saúde – Alagoas, tendo em vista as várias denúncias 
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encontradas através de pesquisas na Internet sobre as entidades que solicitaram a 
qualificação como Organização Social – OS.  

 

 As reuniões ordinárias são 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 2019, 04 (quatro) Reuniões Ordinárias (1ª 

Ordinária: 14/03/2019; 2ª Ordinária: 06/06/2019; 3ª Ordinária: 29/08/20198 e 4ª 
Ordinária prevista para 28/11/2019) e antecipada para 31/10/2019, 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. 

 

O calendário é previamente aprovado e por isso, seguido à risca, porém houve a 
necessidade de antecipação da 4ª reunião ordinária em função da existência de 
vários chamamentos públicos já divulgados, e com grande demanda de solicitação de 
qualificação, conduzindo a necessidade de analisar os novos pedidos de qualificação, 
o que ampliaria o rol de participantes. 

 

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 
Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE.  

 

 No Capítulo 2 estão listadas as Resoluções do Conselho de Gestão das 

Organizações Sociais – COGEOS. São apresentadas as resoluções que 
deferem/indeferem os pedidos de Qualificação das entidades, as 
Resoluções de Transferências da administração da gestão para 
Organização Social, e as de Execução do Contrato. 

 

 No Capítulo 3 estão descritas as atribuições da Secretaria Executiva, 

levando em consideração os expedientes do Conselho, 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 – Regulamentação 

 Decreto nº 28.452/2017 – Regimento do COGEOS 

 Decreto nº 29.576/2018 – Regulamentação 

 Lei Complementar nº 072/2019 – Art. 37. 

 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, 
cultura, esporte e lazer. 
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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 por 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, alterado pelo Decreto nº 29.576/18, com a finalidade de 

orientar as Relações entre o Poder Público Municipal e as entidades de direito 

privado, qualificada como Organização Social. 

O Conselho de Gestão das Organizações Sociais – 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, Trabalho, Esporte, Lazer 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 a serem 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 – SEMGE, encarregado de gerir, deliberar sobre as 

relações de transferência entre o Poder Público Municipal e as Organizações Sociais, 

processos de qualificação, bem como prestar assistência às entidades que solicitam 

qualificação como OS e 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. 

As funções de Secretaria Executiva do Conselho serão exercidas através do 
Gabinete da SEMGE. 
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Para que o processo aconteça com transparência contamos 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; 

IV - manifestar-se acerca da qualificação de entidades como Organização Social, 

tendo em vista, dentre outros critérios, a representatividade da sociedade 
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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 2019  
 
2.1 Qualificações 

 

 Resolução 04/2019:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Baiano 

para o Desenvolvimento da Saúde – IBDS como Organização Social para atuar na área 

da Saúde, em conformidade com o Processo nº 16599/2018, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7.328 de 16 a 18 de março de 2019 – Decreto de 

Qualificação no DOM de 27 de março de 2019.  O IBDS, pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos, tem por finalidade principal a elevação da qualidade de 

vida humana por meio da assistência e atendimento à população na área da saúde, 

incluindo a promoção de atividades científicas, culturais, educacionais e literária nas 

áreas de saúde, cidadania e desenvolvimento socioeconômico de comunidades no 

Brasil. Presta serviços de atendimento clínico em geral, nas diversas especialidades 

médicas, odontologia, atendimento psicológico, gestão hospitalar, dentre outros, 

sediado em Salvador, na Av. Luís Viana 6462, sala 608, Edifício Manhattan Square, 

Wall Street, Torre A.  

 

 Resolução 05/2019:  Aprova o Pedido de Qualificação da Fundação Dr. 

Lauro Costa Falcão como Organização Social para atuar na área da Saúde, em 

conformidade com o Processo nº 16601/2018, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.328 de 16 a 18 de março de 2019 – Decreto de Qualificação no 

DOM de 27 de março de 2019.  A Fundação, foi criada em 25 de novembro de 2002, 

traz em seu nome uma homenagem ao avô do fundador desta entidade, Doutor 

Lauro Costa Falcão, médico e atuante em Riachão do Jacuípe durante a década de 

1970, e tinha como responsabilidade social, o ato de fazer caridade. A princípio, o 

objetivo da Fundação era fazer um trabalho social na cidade de Riachão do Jacuípe, e 

assim, foi feito um anexo ao lado da clínica particular da família, onde funcionava a 

parte social da instituição privada, que atendia a área de medicina e tinha como foco 

principal a odontologia, com sede na Rodovia Eliel Martins, nº 1926, BA 120, 1º 

andar, sala 1 – Riachão do Jacuípe – BA.  

 

 Resolução 07/2019:  Aprova o Pedido de Qualificação da Associação das 

Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI como Organização Social para atuar na 

área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 22164/2018, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7.328 de 16 a 18 de março de 2019 – Decreto de 
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Qualificação no DOM de 27 de março de 2019. A Associação das Crianças 

Excepcionais de Nova Iguaçu, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

foi fundada em 1995, pelo fisioterapeuta Walter José Henrique Filho, com objetivos 

de prestar serviços filantrópicos de atendimento médico ambulatorial, social e 

terapêutico, com múltiplas especialidades, à crianças, adolescentes e adultos com 

deficiência, atualmente presta serviços direcionados a área da saúde e gestão. A 

entidade possui qualificação como OS nos Estados de São Paulo, Pernambuco e Rio 

de Janeiro, totalizando 29 (vinte e nove) municípios em média, que a credencia a 

participar de licitações para gestão de projetos na área da saúde, levando sua 

expertise e consequentemente melhorando a prestação de serviços aos pacientes. 

A ACENI tem sede e foro na Rua Maranhão (fundos), 594, Bairro de Moquetá, 
Município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. 
 

 Resolução 08/2019:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Social 

Med Life como Organização Social para atuar na área da Saúde, em conformidade 

com o Processo nº 776/2019, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 

7.328 de 16 a 18 de março de 2019 – Decreto de Qualificação no DOM de 27 de 

março de 2019.  A MED LIFE, pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins 

lucrativos, apartidária, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo 

educacional, com sede a Avenida General Ataliba Leonel, nº 93, conjunto 64, Santana 

– São Paulo.  

 
Fundada há 10 anos, na cidade de São Paulo, atua na área da saúde em Hospitais, 
Ambulatórios e Laboratórios, tendo como Missão servir, com as atividades de suas 
finalidades, as organizações, as comunidades e as entidades públicas ou privadas, 
nacionais ou internacionais, diretamente ou em alianças com outras instituições, 
sempre visando o desenvolvimento das organizações, a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas e o bem estar da sociedade, sem objetivo de lucro, por tempo 
determinado. Busca servir mediante Contratos de gestão, Contratos temporários 
emergenciais, convênio com empresas ou entidades públicas e ou privadas, 
disponibilizando ao mercado uma melhor prestação de serviços na área da Saúde. 
 

 

 Resolução 11/2019:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de 

Assistência à Saúde e Promoção Social – PROVIDA como Organização Social para 

atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 2175/2019, publicada 

no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.386 de 08 a 10 de junho de 2019 – Decreto 

de Qualificação no DOM de 14 de junho de 2019. A PROVIDA é uma entidade sem 

fins lucrativos, de caráter social e inclusivo, reconhecida de utilidade pública pelo 

Município de Salvador e pelo Estado da Bahia, estando pronto para atuar em todo o 

território nacional. Fundado em 25 de fevereiro de 2005, com sede à Rua Maria 
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Isabel, nº 332, Centro, Lauro de Freitas – BA, tendo como Missão contribuir para 

solução do segmento institucional nas áreas da saúde e da promoção social, 

inovando e superando expectativas de nosso público alvo, ampliando sempre os 

serviços através da tecnologia e dos elevados padrões de atendimento médico-

hospitalar de forma humanizada. 

 

 Resolução 12/2019:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto 

Brasileiro de Cidadania – IBC como Organização Social para atuar na área da Saúde, 

em conformidade com o Processo nº 5676/2019, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.386 de 08 a 10 de junho de 2019 – Decreto de Qualificação 

no DOM de 14 de junho de 2019.  O Instituto Brasileiro de Cidadania, é uma 

organização privada, sem fins lucrativos, situada a Avenida Professor Arthur 

Fonseca, nº 864, 4º andar, Jardim Emília – Sorocaba – SP. 

 

 Fundado em 06 de maio de 1969, com ideologias de desenvolvimento sustentável 

público-social nas diversas áreas do setor público, possui visão e atendimento de 

melhoria da gestão pública brasileira em suas políticas públicas, sendo inicialmente 

fundado como uma Associação de Amigos do Bairro, atuando no Bairro de Vila 

MencK, na Cidade de Osasco/SP. Após alguns anos, com a necessidade de expandir 

os serviços ofertados foi criado o Instituto, que tem por objetivo firmar uma parceria 

com instituições públicas e privadas na elaboração, acompanhamento e gestão de 

projetos nas seguintes áreas: saúde, esporte, lazer, cultura, meio ambiente e 

educação. 

 

 Resolução 13/2019:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto 

Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAPP como Organização Social para atuar na área 

da Saúde, em conformidade com o Processo nº 7935/2019, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7386 de 08 a 10 de junho 2019 – Decreto de 

Qualificação no DOM de 14 de junho de 2019. O IBRAPP é pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede à Avenida Antares, nº 157, Qd. 19, Recanto 

dos Vinhais, São Luís – MA, podendo abrir escritórios e filiais em qualquer parte do 

território nacional. Fundado no ano de 2007 na cidade de São Luís – MA por uma 

equipe de advogados e contabilistas, com a Missão de “colaborar para o 

desenvolvimento institucional do poder público”. O Instituto possui Sede Executiva 

em Brasília, Minas Gerais e Administrativas no Maranhão e Minas Gerais. O Instituto 

Brasileiro de Políticas Públicas é qualificado como Organização Social na área da 

saúde no Estado do Maranhão e Espírito Santo, nos Municípios de Frutal – MG, 

Uberaba – MG, Teófilo Otoni – MG, Contagem – MG, Divinópolis – MG e Santana de 

Parnaíba – SP.  
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 Resolução 14/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Monte Tabor – 

Centro Itálo Brasileiro de Promoção Sanitária como Organização Social para atuar na 

área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 8031/2019, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7.443 de 31 de agosto a 02 de setembro de 2019 – 

Decreto de Qualificação no DOM de 06 de setembro de 2019.  O Monte Tabor – 

Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária é uma instituição sem fins lucrativos, de 

caráter beneficente e assistencial, com sede e foro na Rua Alceu Amoroso, nº 172, 

sala 1501, Edf. Salvador Office & Pool, Caminho das Árvores, Salvador-Ba. O instituto 

foi fundado em 06 de agosto de 1974, na Itália com a criação de Centros de 

Assistência, fundando a associação Centro de Assistenza Ospedaliera San Romanello, 

décadas depois denominado Associazione Monte Tabor, dando vida à Fondazione 

San Raffaeele e, consequentemente, ao Ospedale San Raffaele, em Milão.  
 

Em meados da década de 1970, D. Luigi Maria Verzé chegou ao Brasil e, com ajuda de 

outros italianos, entre os quais, Frei Benjamim Cappelli, e alguns brasileiros, fundou, 

no dia 6 de agosto de 1974, em Salvador, o Monte Tabor Centro Ítalo-Brasileiro de 

Promoção Sanitária. Dois anos depois, a pedra fundamental para construção do 

Hospital São Rafael foi lançada, no Centro Industrial de Aratu, vindo a ser definido, 

em 1978, o local da construção do hospital, no bairro de São Marcos.   

O Monte Tabor atua em colaboração com Universidades, Centros de Pesquisa, 

Entidades de Assistência Social e de Serviços Públicos, Sociedades, entre outras, 

notadamente, as de caráter sanitário, assistencial e científico, contribuindo, ainda, 

para formação cultural de profissionais. 

 

A entidade está qualificada como Organização Social – OS, junto ao Governo do 

Estado da Bahia, com Decreto de Qualificação publicado no Diário Oficial do Estado – 

DOE em 27 de janeiro de 2006.   

 

 Resolução 15/2019: Aprova o Pedido de Qualificação da Fundação de 

Neurologia e Neurocirurgia – Instituto do Cerébro como Organização Social para 

atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 6409/2019, publicada 

no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.443 de 31 de agosto a 02 de setembro de 

2019 – Decreto de Qualificação no DOM de 06 de setembro de 2019.   A Fundação é 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa 

e financeira, com sede na Rua Deocleciano Barreto, Chame-Chame, nº 10, Graça, 

Salvador–Bahia. 
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Em 1992 um grupo de eminentes profissionais da área médica formaram a Fundação 

de Neurologia e Neurocirurgia, com intuito de criar um centro integrado para o 

estudo e tratamento dos distúrbios do sistema nervoso, preenchendo uma lacuna 

que havia no Estado da Bahia com relação a essa área do conhecimento médico. 

Após 02 anos a Fundação passa a funcionar para atendimento à população, 

oferecendo como serviços o atendimento de consultório nas especialidades de 

neurologia, neurocirurgia e psiquiatria e os exames de eletroencefalograma e 

eletroneuromiografia dentre outras atividades. Busca servir mediante contratos de 

gestão, contratos temporários emergenciais, convênio com empresas ou entidades 

públicas e ou privadas, disponibilizando ao mercado uma melhor prestação de 

serviços na área da saúde. 

 

 Resolução 16/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Nacional 

de Amparo a Modernização da Gestão Pública – IMODERNIZAR como Organização 

Social para atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 9668/2019, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.443 de 31 de agosto a 02 de 

setembro de 2019 – Decreto de Qualificação no DOM de 06 de setembro de 2019.    

 

O IMODERNIZAR, pessoa jurídica de direito privado, sociedade civil sem fins 

lucrativos, de natureza cientifica e de apoio técnico para o aperfeiçoamento, 

modernização, eficientização da Administração Pública, educação e saúde, formação, 

qualificação, capacitação de agentes políticos e servidores públicos, com sede a Rua 

Padre Argemiro Guimarães, nº 26, Centro, Riachão de Jacuípe – BA. 

 

Fundado em 2012, com a Missão de “promover a qualidade dos serviços e de vida 

das pessoas, através da busca da excelência em modernização da gestão pública”. 

 

 

 Resolução 20/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Nacional 

de Pesquisa e Gestão – INSAUDE como Organização Social para atuar na área da 

Saúde, em conformidade com o Processo nº 10010/2019, publicada no Diário Oficial 

do Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro de 2019 – Decreto de 

Qualificação no DOM de 13 de novembro de 2019.    

 

O INSAÚDE é uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, 

beneficente, filantrópica, tendo sua atuação nas áreas da Saúde, Educação e 

Assistência Social. Constituído em agosto de 1948, através das diretrizes da entidade, 

este mantém em sua sede social o Hospital Santa Casa Jesus Maria José, localizado 

em Bernardino de Campos – SP.  
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Em 2018 o INSAUDE solicitou qualificação com Organização Social junto a Prefeitura 

Municipal do Salvador. Quando da análise do processo toda a documentação exigida 

pela Lei Municipal 8.631/14, estava dentro das exigências, entretanto foram 

apurados alguns indícios de corrupção através da internet. Inicialmente o processo 

foi analisado e solicitado informações aos órgãos de controle, Ministério Público de 

São Paulo, Grupo de Combate ao Crime Organizado da Policia Civil (GAECO) do 

Estado de São Paulo e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TECESP, para que 

estes encaminhassem ao COGEOS as informações apuradas sobre o INSAUDE, 

notadamente ao que se refere a pratica, ou não, de atos ilícitos. 

 

No tocante as respostas encaminhadas, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

através do oficio nº 0506/2018, datado de 20/07/18 - Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado – GAECO - Núcleo São Paulo, informou que foi 

realizada pesquisa no SIS MP (Sistema de Registro e Gestão dos Atendimentos ao 

Público Civil e Criminal), referente ao INSAUDE e não foi localizado expediente em 

tramite naquele núcleo. Quanto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as 

inúmeras correspondências encaminhadas entre julho a agosto/2018, apontam que o 

processo estava em fase de instrução. 

 

Em 2019, o Instituto retorna com uma nova solicitação de qualificação, fazendo 

juntada dos documentos necessários conforme a legislação pertinente e exigências 

do Conselho, não sendo apurado nada contra o Instituto. 

 

 Resolução 21/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de 

Desenvolvimento Social da Bahia – IDESBA como Organização Social para atuar na 

área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 6995/2019, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro de 2019 – Decreto de 

Qualificação no DOM de 13 de novembro de 2019.    

 

O Instituto de Desenvolvimento Social da Bahia – IDESBA é uma instituição sem fins 

lucrativos, de caráter beneficente e assistencial, com sede e foro na cidade de 

Alagoinhas, na Rua Dantas Bião, nº 170, Alagoinhas Velha, Alagoinhas – Ba. 

 

Em 27 de dezembro de 2017, através da Lei nº 2.404/2017, foi considerada de 

Utilidade Pública pela Prefeitura Municipal de Alagoinhas. Fundado em 1998, 

inicialmente como entidade associativa “PROJETO VIVER MELHOR NO BRASIL”, com a 

finalidade de arrecadar alimentos, roupas, calçados e remédios para as famílias 

carentes. Posteriormente em 2003 passou a ser denominado INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE DO BRASIL e por último em fevereiro de 2019, 
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através de Assembleia Extraordinária foi denominado: INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA BAHIA – IDESBA.  

 

 Resolução 22/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Diva 

Alves do Brasil – IDAB como Organização Social para atuar na área da Saúde, em 

conformidade com o Processo nº 17716/2019, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro de 2019 – Decreto de 

Qualificação no DOM de 13 de novembro de 2019.    

 

O Instituto Diva Alves do Brasil – IDAB, pessoa jurídica de direito privado, constituído 

na forma de associação sem fins lucrativos, de caráter social filantrópico, localizado 

no Povoado Timbaúba - Zona Rural de Cacimbinhas - AL, S/Nº, com Sede 

Administrativa na Avenida da Paz 910, Jaraguá – Maceió – AL. 

 

Com conhecimento na área técnica e administrativa em saúde, tem foco na 

administração de unidades hospitalares e pronto atendimento, trabalhando com o 

objetivo de otimizar a gestão e melhorar/humanizar a assistência nas instituições 

parceiras, implementando sua missão de promover a gestão otimizada na área da 

saúde, com benefícios aos clientes e usuários, tendo como finalidade social:  

assistencial social, defesa dos direitos sociais, saúde, educação, cultura, pesquisa 

cientifica, agricultura e administração. 

 

 Resolução 23/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto dos 

Lagos – Rio como Organização Social para atuar na área da Saúde, em conformidade 

com o Processo nº 17938/2019, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 

7.495 de 02 a 04 de novembro de 2019 – Decreto de Qualificação no DOM de 13 de 

novembro de 2019.    

 

O Instituto dos Lagos é uma associação privada sem fins lucrativos, fundado no ano 

de 2005, também intitulada OS Dos Lagos, com sede e foro em São Paulo, Av. 

Angélica, nº 321, sala 236, Santa Cecilia – SP e Rua do Carmo nº 09, Centro – RJ, com 

a Missão de “oferecer excelência na gestão das atividades contratadas e garantir aos 

beneficiários o acesso a serviços humanizados”. 

  

Conforme previsto no seu Contrato Social, o principal objetivo do Instituto é a Gestão 

de Qualidade dos processos prestados à população, aumentando sua eficiência e 

eficácia, implicando na satisfação do cidadão, minimizando custos e otimizando 

resultados. 
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 Resolução 24/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de 

Técnica e Gestão Moderna – ITGM como Organização Social para atuar na área da 

Saúde, em conformidade com o Processo nº 18825/2019, publicada no Diário Oficial 

do Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro de 2019 – Decreto de 

Qualificação no DOM de 13 de novembro de 2019.    

 

O Instituto de Técnica e Gestão Moderna, inicialmente criado como Instituto Akaire, 

pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de associação sem fins 

lucrativos, com sede na Avenida das Américas, 3301, Bloco 05, sala 2016, RA 24, 

Barra da Tijuca – RJ. Fundado em 01 de novembro de 2007, com o objetivo de 

aperfeiçoar e modernizar os serviços sociais e assistenciais no âmbito da saúde. O 

Instituto apresenta e desenvolve programas de gestão que visam à minimização dos 

problemas humanos provocados pelas diferenças sociais, assegurando a prestação 

eficiente de serviços na saúde, além do bem-estar ao cidadão. 

 

 O Instituto tem como Missão: “ apresentar e desenvolver gestões que objetivam o estímulo 

à superação dos problemas humanos provocados pelas diferenças sociais que 

assolam a nação há décadas, em particular na área da saúde e educação. 
  

 Resolução 25/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de Saúde 

e Cidadania – ISAC como Organização Social para atuar na área da Saúde, em 

conformidade com o Processo nº 18292/2019, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro de 2019 – Decreto de 

Qualificação no DOM de 13 de novembro de 2019.    

 

O Instituto Saúde e Cidadania - ISAC, é pessoa jurídica de direito privado,                                                                                                  

sem fins lucrativos, filantrópica, fundado em 05 de outubro  no ano de 2011, com 

sede e foro em Brasília, Asa Sul, ST SCS QD 09, bl C, Torre C Ed. Parque Cidade – 

Corporate Parte V-1, s.n./sala 1001. 

 

 Com conhecimento na área técnica e administrativa em saúde, tem foco na 

administração de unidades hospitalares e pronto atendimento, trabalhando com o 

objetivo de otimizar a gestão e melhorar/humanizar a assistência nas instituições 

parceiras. 

 

O Instituto tem como Missão: “promover a gestão otimizada na área da saúde, com 

benefícios aos parceiros/instituições e usuários”. 
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 Resolução 26/2019: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de 

Tecnologia, Ensino, Saúde, Ambiental e Social – ITESAS como Organização Social para 

atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 20118/2019, publicada 

no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro de 2019 – 

Decreto de Qualificação no DOM de 13 de novembro de 2019.    

 

O ITESAS, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica, 

localizada na Rua Cachoeira Itaguassava, S/Nº 940, Jardim Noemia –SP. 

 

Fundado em 13 de junho de 2012 como Associação de Jovens Amigos, teve seu nome 

alterado em junho de 2016 para ITESAS, tendo como objetivo geral o 

desenvolvimento de gestão, tecnologias e pesquisas inovadoras, nas áreas de 

assistência social e saúde em seus conceitos amplos, abrangendo áreas 

condicionantes e determinantes como ensino, extensão, editoração, prestação de 

serviços, assessoria e consultoria, alimentação, meio ambiente, saneamento, cultura, 

lazer e esporte, visando a qualidade de vida , tendo a educação como instrumento de 

promoção, defesa e proteção da pessoa humana, atuando sempre em consonância 

com as Leis Orgânicas da Assistência Social (LOAS), da saúde (LOS), e educação (LDB).  

 

2.2 Indeferimentos 
 
 Resolução 03/2019:  Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto 

Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH como Organização Social 

para atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 7179/2018, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.328 de 16 a 18 de março de 

2019.    

 

 Resolução 06/2019:  Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto 

Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana– IADVH como Organização 

Social para atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 

20578/2018, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.328 de 16 a 18 de 

março de 2019.    
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2.3 Transferências 

 
 Resolução 01/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Reti-

Ratificação para a Transferência da Administração do Centro de Urgência (PA) Dr. 

Alfredo Bureau para o modelo de gestão por Organização Social, em conformidade 

com o Processo nº 1129/2018 – SMS, publicada no Diário Oficial do Município – 

DOM nº 7.307 de 14 de fevereiro de 2019 – Decreto de Autorização no DOM de 20 

de fevereiro de 2019, considerando a necessidade de alterações no projeto original, 

conforme processo nº 15.689/2017. Vale ressaltar, que as alterações não 

interferiram no projeto original, nem na Conveniência e Oportunidade da 

Transferência.  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.  

 

     

 

              CENTRO DE URGÊNCIA DR. ALFREDO BUREAU  
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Trata-se de uma Unidade de Complexidade Intermediária entre as Unidades Básicas 

de Saúde, Unidades de Saúde – UBS, Unidade de Saúde da Família – USF e Unidades 

Hospitalares – HOSP constituindo-se como parte da Rede de Urgência – RUE – Do 

Município. 

 

Funciona como retaguarda estruturada, qualificada e pactuada para o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 

 

O Parecer de Conveniência e Oportunidade, emitido pelo Secretário Municipal da 

Saúde, correspondente a transferência da gestão dos serviços de saúde.  O Centro 

de Urgência (PA) Dr. Alfredo Bureau, a ser realizada por uma Organização 

Social, 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.  

 

 Resolução 02/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Transferência 

da Administração do Multicentro de Saúde Amaralina Dr. Adriano Pondé para o 

modelo de gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 

5552/2018-SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.307 de 14 de 

fevereiro de 2019 – Decreto de Autorização no DOM de 20 de fevereiro de 2019, 

considerando a necessidade de alterações no projeto original, conforme processo 

nº 2706/2018. Vale ressaltar, que as alterações não interferiram no projeto original, 

nem na Conveniência e Oportunidade da Transferência. O Multicentro Dr. 

Adriano Pondé, inaugurado em julho de 2014 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 

Barra/Rio Vermelho (DS), com localização à Rua Visconde de Itaboraí nº1192 – 

Amaralina.  

 

Estruturado com perfil de Atenção Especializada Ambulatorial em Doenças 

Cardiovasculares, oferece atendimento em diversas áreas de formas 

multidisciplinar, sendo programado para ofertar ações de média complexidade em 

saúde, desenvolvendo assistência integral SUS para fazer atendimento 100% SUS, 

aos adultos e crianças inseridas na rede Assistência da Cidade.  
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MULTICENTRO DE SAÚDE AMARALINA DR. ADRIANO PONDÉ 

 

Trata-se de uma Unidade de Média Complexidade para atendimentos dos 

usuários referenciados da Rede de Atenção em consultas médicas especializadas 

além de exames de apoio diagnóstico, funcionando como elemento estratégico 

à Rede Assistencial.  

 

De gestão alternativa, administrada por empresa filantrópica privada certificada 

como beneficente de assistência social pelo CEBAS/MS, através de Contrato de 

prestação de serviços nº 072/2012. 

 

O Parecer de Conveniência e Oportunidade, emitido pelo Secretário Municipal da 

Saúde, correspondente a transferência da gestão dos serviços de saúde do 

Multicentro de Saúde Amaralina Dr. Adriano Pondé, a ser realizada por 

uma Organização Social, 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.  

 

 Resolução 09/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Reti-

Ratificação para a Transferência da Administração da Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) Vale dos Barris para o modelo de gestão por Organização Social, 

em conformidade com o Processo nº 1356/2018-SMS, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.333 de 23 a 25 de março de 2019 – Decreto de Autorização 

no DOM de 29 de março de 2019, considerando a necessidade de alterações no 
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projeto original nº 18009/2017. Vale ressaltar, que as alterações não interferiram 

no projeto original, nem na Conveniência e Oportunidade da Transferência 

 

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. 

 

 
 

PRONTO ATENDIMENTO (UPA) VALE DOS BARRIS 

 

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). 
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O Parecer de Conveniência e Oportunidade, emitido pelo Secretário Municipal da 

Saúde, correspondente a transferência da gestão dos serviços de saúde do Unidade 

de Pronto Atendimento Vale dos Barris, a ser realizada por uma Organização 

Social, 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.  

 

 Resolução 10/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Reti-

Ratificação para a Transferência da Administração do Multicentro de Saúde Vale das 

Pedrinhas para o modelo de gestão por Organização Social, em conformidade com o 

Processo nº 5550/2018-SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 

7.338 de 23 a 25 de março de 2019 – Decreto de Autorização no DOM de 29 de 

março de 2019, conspirando a necessidade de alterações no projeto original nº 

2707/2018. Vale ressaltar, que as alterações não interferiram no projeto original, 

nem na Conveniência e Oportunidade da Transferência. 

 

Cabe registrar que esta não é uma unidade nova no conjunto da Rede Assistencial do 

Município de Salvador, o qual está vinculado tecnicamente à SMS/Diretoria de 

Atenção à Saúde e ligado ao Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho (DSBRV), com 

localização à Av. Ypiranga, S/N Vale das Pedrinhas. Estruturado com perfil de Atenção 

Especializada Ambulatorial, oferece atendimento em diversas áreas de forma 

multidisciplinar, sendo programado para ofertar ações de média complexidade em 

saúde, desenvolvendo assistência integral 100% SUS a população.   

 

        
                        MULTICENTRO DE SAÚDE VALE DAS PEDRINHAS 
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Trata-se de uma Unidade de Média Complexidade para atendimentos dos usuários 

referenciados da Rede de Atenção em consultas medicas especializadas além de 

exames de apoio diagnóstico, funcionando como elemento estratégico à Rede 

Assistencial.  

De gestão alternativa, administrada por empresa filantrópica privada Certificada 

como Beneficente de Assistência Social pelo CEBAS/MS, através de Contrato de 

prestação de serviços nº 072/2012.  

 Resolução 27/2019: Aprova o Pedido de Transferência da Administração 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pirajá Santo Inácio para o modelo de 

gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 21502/2019, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro 

de 2019 – Decreto de Autorização no DOM de 13 de novembro de 2019.  

 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pirajá Santo Inácio fundada em junho de 

2016, está estruturada com perfil de atendimento em urgência e emergência, 

público municipal, com funcionamento ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em 

todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, e demais serviços 

de apoio assistencial e administrativo de referência para a população do Distrito 

Sanitário Cabula Beirú, situado à Rua direta do Santo Inácio, s/nº, Mata Escura. 

 

 
 

PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PIRAJÁ SANTO INÁCIO 
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Trata-se de uma unidade de complexidade intermediária, que articula-se com a 

Atenção Básica, SAMU 192, Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, bem como 

com os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e outros serviços de atenção à 

saúde. 

 Resolução 28/2019: Aprova o Pedido de Transferência da Administração 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Parque São Cristovão para o modelo de 

gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 21565/2019, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro 

de 2019 – Decreto de Autorização no DOM de 13 de novembro de 2019.  

 

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA Parque São Cristóvão, está estruturada 

com perfil de atendimento em urgência e emergência, público municipal, com 

funcionamento ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias da 

semana, incluindo feriados e pontos facultativos, e demais serviços de apoio 

assistencial e administrativo de referência para a população do Distrito Sanitário 

Itapuã, situado à Rua Marcos Moreira Solter, S/Nº, fim de linha do Parque São 

Cristóvão. 

 

 
PRONTO ATENDIMENTO (UPA) PARQUE SÃO CRISTOVÃO 

 

Trata-se de uma unidade de complexidade intermediária que articula-se com a 

Atenção Básica, o SAMU 192, a Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, bem como 
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com os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e outros serviços de atenção à 

saúde 

O Parecer de Conveniência e Oportunidade, emitido pelo Secretário Municipal da 

Saúde, correspondente a transferência da gestão dos serviços de saúde da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) São Cristovão, a ser realizada por uma 

Organização Social, baseia-se no fato de que este modelo de gestão compartilhada, 
governo e sociedade tem fundamento no princípio da economicidade, aliado à 
preservação da qualidade técnica da prestação dos serviços. 

 Resolução 29/2019: Aprova o Pedido de Transferência da Administração 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) San Martin para o modelo de gestão por 

Organização Social, em conformidade com o Processo nº 21564/2019, publicada no 

Diário Oficial do Município – DOM nº 7.495 de 02 a 04 de novembro de 2019 – 

Decreto de Autorização no DOM de 13 de novembro de 2019.  

 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) San Martin está estruturada com perfil de 

atendimento em urgência e emergência, público municipal, com funcionamento 

ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias da semana, incluindo 

feriados e pontos facultativos, e demais serviços de apoio assistencial e 

administrativo de referência para a população do Distrito Sanitário São Caetano 

Valéria, situado à Rua do Forno, S/Nº, AV. San Martins, Fazenda Grande do Retiro.  

 

 

PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SAN MARTIN 
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Trata-se de uma unidade de complexidade intermediária que articula-se com a 

Atenção Básica, SAMU 192, Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, bem como 

com os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e outros serviços de atenção à 

saúde. 

Funciona ainda como retaguarda adequadamente estruturada, qualificada e 

pactuada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). 

 

O Parecer de Conveniência e Oportunidade, emitido pelo Secretário Municipal da 

Saúde, correspondente a transferência da gestão dos serviços de saúde da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) San Martin, a ser realizada por uma 

Organização Social, baseia-se no fato de que este modelo de gestão compartilhada, 
governo e sociedade, tem fundamento no princípio da economicidade, aliado à 
preservação da qualidade técnica da prestação dos serviços. 

 

 Resolução 30/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Transferência 

da Administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Marcos para o 

modelo de gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 

22240/2019, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 18 de 

novembro de 2019.  

 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Marcos está estruturada com perfil de 

atendimento em urgência e emergência, público municipal, com funcionamento 

ininterrupto 24 (vinte e quatro) horas e em todos os dias da semana, incluindo 

feriados e pontos facultativos, e demais serviços de apoio assistencial e 

administrativo de referência para a população do Distrito Sanitário Pau da Lima, 

situado à Rua do Campo, S/N – São Marcos. 
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PRONTO ATENDIMENTO (UPA) SÃO MARCOS 

 

Trata-se de uma unidade de complexidade intermediária que articula-se com a 

Atenção Básica, SAMU 192, Atenção Domiciliar e a Atenção Hospitalar, bem como 

com os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e outros serviços de atenção à 

saúde. 

Funciona ainda como retaguarda adequadamente estruturada, qualificada e 

pactuada para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). 

 

O Parecer de Conveniência e Oportunidade, emitido pelo Secretário Municipal da 

Saúde, correspondente a transferência da gestão dos serviços de saúde da Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) São Marcos, a ser realizada por uma 

Organização Social, 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.  

 

 Resolução 31/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de alteração ao 

Termo de Referência/ Edital de Chamamento Público nº 004/2018, Transferência da 

Administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vale dos Barris para o 

modelo de gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 

1356/2018 – SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 

18 de novembro de 2019. Vale ressaltar, que esta Unidade de Pronto Atendimento, já 
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passou anteriormente por processo de aprovação do Conselho e autorização do 

Chefe do Executivo, sendo necessário nova manifestação do Colegiado, em razão de 

alterações no projeto original. 

 

 Resolução 32/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de alteração ao 

Termo de Referência/ Edital de Chamamento Público nº 004/2019, Transferência da 

Administração do Multicentro de Saúde Vale das Pedrinhas para o modelo de gestão 

por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 5550/2018 – SMS, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 18 de novembro de 

2019. Vale ressaltar, que este Multicentro já passou anteriormente por processo de 

aprovação do Conselho e autorização do Chefe do Executivo, sendo necessário nova 

manifestação do Colegiado, em razão de alterações no projeto original. 

 

 Resolução 33/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de alteração ao 

Termo de Referência/ Edital de Chamamento Público nº 005/2019, Transferência da 

Administração do Multicentro de Saúde Amaralina Dr. Adriano Pondé para o modelo 

de gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 14508/2019 – 

SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 18 de 

novembro de 2019. Vale ressaltar, que este Multicentro já passou anteriormente por 

processo de aprovação do Conselho e autorização do Chefe do Executivo, sendo 

necessário nova manifestação do Colegiado, em razão de alterações no projeto 

original. 

 

 Resolução 34/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de alteração ao 

Termo de Referência/ Edital de Chamamento Público nº 006/2019, Transferência da 

Administração do Multicentro de Saúde Carlos Gomes para o modelo de gestão por 

Organização Social, em conformidade com o Processo nº 16503/2018 – SMS, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 18 de novembro de 

2019. Vale ressaltar, que este Multicentro já passou anteriormente por processo de 

aprovação do Conselho e autorização do Chefe do Executivo, sendo necessário nova 

manifestação do Colegiado, em razão de alterações no projeto original. 

 

 Resolução 35/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de alteração ao 

Termo de Referência/ Edital de Chamamento Público nº 007/2019, Transferência da 

Administração do Multicentro de Saúde Liberdade Prof. Bezerra Lopes para o modelo 

de gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 16541/2018 – 

SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 18 de 

novembro de 2019. Vale ressaltar, que este Multicentro já passou anteriormente por 
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processo de aprovação do Conselho e autorização do Chefe do Executivo, sendo 

necessário nova manifestação do Colegiado, em razão de alterações no projeto 

original. 

 

 Resolução 36/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de alteração ao 

Termo de Referência/ Edital de Chamamento Público nº 008/2019, Transferência da 

Administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Paripe para o modelo de 

gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 6893/2019 – 

SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 18 de 

novembro de 2019. Vale ressaltar, que esta Unidade de Pronto Atendimento, já 

passou anteriormente por processo de aprovação do Conselho e autorização do 

Chefe do Executivo, sendo necessário nova manifestação do Colegiado, em razão de 

alterações no projeto original. 

 

 Resolução 37/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de alteração ao 

Termo de Referência/ Edital de Chamamento Público nº 009/2019, Transferência da 

Administração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brotas para o modelo de 

gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 14999/2018 – 

SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 18 de 

novembro de 2019. Vale ressaltar, que esta Unidade de Pronto Atendimento, já 

passou anteriormente por processo de aprovação do Conselho e autorização do 

Chefe do Executivo, sendo necessário nova manifestação do Colegiado, em razão de 

alterações no projeto original. 

 

 Resolução 38/2019 Ad Referendum: Aprova o Pedido de alteração ao 

Termo de Referência/ Edital de Chamamento Público nº 010/2019, Transferência da 

Administração do Centro de Urgência Edson Teixeira Barbosa para o modelo de 

gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 3155/2019 – 

SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.505 de 15 a 18 de 

novembro de 2019. Vale ressaltar, que este Centro de Urgência, já passou 

anteriormente por processo de aprovação do Conselho e autorização do Chefe do 

Executivo, sendo necessário nova manifestação do Colegiado, em razão de alterações 

no projeto original. 
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2.4 Execução e Acompanhamento do Contrato de 
Gestão 

 
 Resolução 17/2019: Aprova a prestação de contas do Contrato de Gestão 

nº 018/2018 relativa ao trimestre de julho a setembro/2018, firmado entre a 

Secretaria Municipal da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, para 

administrar o Hospital Municipal de Salvador, conforme processo nº 6242/2018, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.443 de 31 de agosto a 02 de 

setembro de 2019 – Retificação publicada no DOM nº 7446 de 05 de setembro de 

2019. 

 

 Resolução 18/2019:  Aprova a prestação de contas do Contrato de Gestão 

nº 018/2018 relativa ao trimestre de outubro a dezembro/2018, firmado entre a 

Secretaria Municipal da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, para 

administrar o Hospital Municipal de Salvador, conforme processo nº 6242/2018, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.443 de 31 de agosto a 02 de 

setembro de 2019 Retificação publicada no DOM nº 7446 de 05 de setembro de 

2019. 

 

 Resolução 19/2019:  Aprova a prestação de contas do Contrato de Gestão 

nº 018/2018 relativa ao 1º ano de execução da gestão do Hospital Municipal de 

Salvador – HMS, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia, para administrar o Hospital Municipal de Salvador, conforme 

processo nº 6242/2018, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.443 de 

31 de agosto a 02 de setembro de 2019 – Retificação publicada no DOM nº 7.446 de 

05 de setembro de 2019. 

 

 

2.5 Pendências 

 Instituto Acqua Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental: 
Após deliberação do Colegiado, ficou definido o encaminhamento de ofícios ao 
Ministério Público da Sta. Catarina, Prefeitura de Cotia – SP, Tribunal de Contas de 
São Paulo dentre outros órgãos, para esclarecimentos.   
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2.6 Visita Técnica 

Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos – Instituto de 
Saúde Nossa Senhora da Vitória – INSV: Após análise do Conselho, foi 

encaminhado ofício para esclarecimentos, cuja resposta não atendeu ao solicitado, 

direcionando a uma visita técnica a Unidade Hospitalar Nossa Senhora da 
Vitória pertencente a Santa Casa, já que a mesma está localizada no Estado da 

Bahia. Esta visita foi realizada pela SEMGE e SMS em 05 de dezembro de 2019, e 
posteriormente o processo será reavaliado na primeira Reunião Ordinária de 2020. 

A visita técnica ao Hospital Nossa Senhora da Vitória, teve os seguintes objetivos: 

 Diagnosticar a real situação da assistência à saúde na unidade hospitalar; 

 Esclarecer dúvidas quanto a sua atual forma de assistência e gerenciamento 

da Unidade; 

 Esclarecer pontos que não estavam claros no processo de solicitação como 

Organização Social; 

 Analisar o acesso e atendimento à população. 
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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, alterado pelo Decreto nº 

29.576/18, 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 essênciais, 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; 
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 Emitir parecer técnico sobre matérias pertinentes. 

 Visita técnica a Unidade Hospitalar pertencente a entidade solicitante 

de qualificação, desde que esteja dentro do Estado da Bahia.   

3.2 Possíveis estudos para ampliação em outras áreas 
3.2.1 Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e 
Lazer – SEMTEL 

 
Conforme solicitação do Secretário Municipal de Gestão, Dr. Thiago 

Dantas, e considerando as atribuições da Secretaria Executiva, a mesma 

prestou assessoramento junto à Secretaria Municipal do Trabalho, 

Esporte, e Lazer – SEMTEL, através de reuniões com explanações 

sobre o modelo de gestão por OS, com a perspectiva de possível gestão da 

Arena Aquática Salvador através do modelo de OS, que atualmente 

funciona com gestão própria.   

Esta assessoria em parceria com a equipe da Arena Aquática Salvador, teve 

como objetivo a elaboração de um projeto de gestão referencial para um 

possível Chamamento Público e desenvolvimento de atividades voltadas ao 

funcionamento da Arena Aquática. 

 

Em parceria com a Diretoria de Modernização da Gestão – DMG, vinculada 

a SEMGE, foi elaborada alteração na Legislação, objetivando a inserção da 

atividade Esporte e Lazer para atuar no modelo de Organizações Sociais, 

uma vez que a SEMTEL foi criada em 2016, posterior a Lei de OS, nº 

8.631/2014. A Lei Complementar nº 702/2019, art. 37 foi criada em 09 de 

outubro de 2019 e viabilizou a inserção do SEMTEL no programa de OS.  

 

3.3 Participação em Eventos 
 

Em 29 de maio, na cidade de São Paulo, a Secretaria Executiva esteve presente 

no evento “O Papel da Sociedade Civil na Prestação de Serviços 

Públicos”, indicado para quem já atua na área de Organizações Sociais e deseja 

se aprofundar nos conceitos para atuação nesta área. O evento foi promovido 

pela Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura – 

ABRAOSC, pelo Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde 
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– IBROSS e contou com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde – CONASS. 

 
 

3.4 Publicações 
 

 Elaboração de Material sobre o modelo de gestão por OS na Prefeitura 

Municipal de Salvador, a ser divulgado no site da Secretaria Municipal 

de Gestão, que se encontra em fase de reestruturação. 

 

Publicações 2019  
    A seguir algumas publicações em meios de 

comunicação: 

 
 Hospital Municipal de Salvador: rumo à acreditação; 

 Para comemorar um ano de abertura, Hospital Municipal vai ganhar 

salas escolares; 

 Hospital Municipal de Salvador ultrapassa marca de 180 mil 

atendimentos; 

 Hospital Municipal de Salvador amplia e qualifica serviços de 

assistência; 

 Hospital Municipal de Salvador ganha salas escolares e novos serviços; 

 Hospital Municipal de Salvador completa um ano e ganhará salas 

escolares. 
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Hospital Municipal de Salvador: rumo à acreditação  
Publicado no Site da Santa Casa BA  

 abril 04, 2018/  News BA 

             

A Santa Casa da Bahia está encarando um novo e importante desafio: conquistar a 
certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA 1) do Hospital Municipal 
de Salvador (HMS), equipamento público da estrutura da Prefeitura Municipal de 
Salvador. O primeiro passo já foi dado. Hoje (9) os dirigentes da instituição assinaram 
o termo de abertura do projeto que, por meio de padrões e requisitos previamente 
definidos, busca promover a contínua melhoria da qualidade e da segurança da 
assistência. 

Para obter essa certificação, o Hospital Municipal de Salvador (HMS) passará por 
criteriosa avaliação, que verifica requisitos formais, técnicos e de estrutura, conforme 
a legislação, além de destacar também a gestão de riscos implantada. De acordo 
com o provedor da Santa Casa da Bahia, Roberto Sá Menezes, o processo de 
conquista desse selo de qualidade reforça o compromisso da instituição em investir 
de forma contínua na adequação e melhoria dos processos internos do HMS, como 
forma de garantir a maior segurança e qualidade assistencial e a redução dos riscos 
no ambiente hospitalar. 

“Estamos muito confiantes na capacidade e dedicação de nossos colaboradores para 
reforçar os padrões de qualidade e excelência na assistência à saúde e alcançar essa 
acreditação, que será relevante reconhecimento à eficiência da assistência prestada 
pelo Hospital Municipal de Salvador”, afirmou o provedor. 

O diretor geral do HMS, Adalberto Bezerra Filho, acrescenta que a acreditação 
também envolve a melhoria de fluxo e um processo de educação, entendimento, 
integração e relacionamento entre as equipes profissionais. “Estamos sempre em 
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busca do aperfeiçoamento de nossas práticas e de novos instrumentos que nos 
permitam prestar um atendimento qualificado, ágil, seguro e resolutivo à 
população”, afirmou. 

Com o início do processo de certificação, os profissionais do HMS deverão seguir as 
orientações do Núcleo da Qualidade, Protocolos Institucionais e suas intervenções, 
sendo capazes de mensurar as melhorias contínuas dos processos de trabalho das 
equipes e estruturar os ciclos de melhoria. Também deverão planejar o 
gerenciamento da gestão da qualidade, buscando atender os requisitos da ONA 
(Organização Nacional de Acreditação), estabelecendo padrões e documentando as 
orientações aos profissionais quanto às melhores práticas para a segurança dos 
pacientes no Hospital Municipal de Salvador. 

 

Para comemorar um ano de abertura, Hospital Municipal vai 

ganhar salas escolares 

Publicado no Jornal CORREIO 

abril 03, 2019 

 
Após um ano da inauguração do Hospital Municipal de Salvador (HMS), aberto no dia 4 de 
abril de 2018, a Prefeitura preparou uma comemoração especial nesta segunda-feira (8), 
quando serão inauguradas duas salas de aula da Escola Municipal Hospitalar Irmã Dulce. Os 
espaços, um para adultos e outros para crianças, vão funcionar dentro da unidade de saúde. 

De acordo com a gestão municipal, a escola, que é formada por uma rede de professores 
especializados no atendimento a estudantes com necessidades especiais, já possui 166 
alunos matriculados. Entre o corpo discente estão crianças e adultos que, por motivos de 
saúde, não pode frequentar uma unidade de ensino convencional. 

O projeto de levar educação a crianças e adultos sob tratamento, foi coordenado pela 
Secretaria Municipal de Educação (Smed) e já funciona em 11 hospitais, três clínicas, cinco 
instituições de apoio, além de domicílios. 

Mais comemoração 

 

Há um ano em funcionamento, o Hospital Municipal de Salvador já realizou mais de 123 mil 
atendimentos, sendo 12 mil deles de pacientes que vieram do interior do estado. Para 
Prefeitura, “a unidade tem sido um divisor de águas para a área de saúde na capital baiana e 
tem como grande diferencial o atendimento humanizado”. 

A diretora técnica do hospital, Thayse Barreto, ressaltou que o atendimento humanizado é 
um princípio fundamental para o funcionamento da unidade, desde o momento da seleção 
de novos colaboradores, passando pelo treinamento, até a rotina nos leitos, ambulatórios, 
emergências e demais setores. "Dessa maneira, não vamos tratar uma doença, mas, sim, 
cuidar de uma vida que passa por uma enfermidade”. 
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E esse cuidado pode ser sentido e visto desde a recepção, onde três funcionárias atendem 
aos pacientes e familiares com muita dedicação e gentileza. "É uma questão de empatia", 
disse a recepcionista Adriana Loniel. "Além de ser da nossa personalidade, somos orientadas 
pela coordenação a zelar pela qualidade e humanidade", concluiu. 

Estrutura e números 

 

Ao todo, o HMS conta com 210 leitos (30 para UTI, 150 para clínica médico-cirúrgica e 30 
para pediatria). A unidade de saúde também realiza cirurgias de urgência e também algumas 
eletivas. Entre os exames realizados, estão tomografia computadorizada, doppler, holter, 
ecocardiograma, ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma e 
ressonâncias. 

De acordo com a Prefeitura, “os pacientes são atendidos dentro do tempo estipulado de 
acordo com suas classificações de risco, tendo como base o Protocolo de Manchester”. Isso 
quer dizer que, pacientes que necessitam de algum tratamento que não está disponível na 
unidade, são transferidos para centros especializados via regulação. 

Outro benefício do Hospital Municipal, segundo a gestão municipal, é que o tratamento pode 
ter continuidade na residência do paciente. Mensalmente, são realizados quase 200 
atendimentos em domicílio. 

* Com supervisão do Chefe de reportagem Jorge Gauthier 

 

Hospital Municipal de Salvador ultrapassa marca de 180 mil 

atendimentos  
Publicado no Site da Secretaria Municipal da Saúde 

julho 17, 2019 

 

 

Foto: Bruno Concha - SECOM 
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Reconhecido como uma das unidades mais importantes e resolutivas da Bahia, o Hospital 
Municipal de Salvador (HMS) alcançou a marca de 180 mil pacientes atendidos. Após quinze 
meses de funcionamento, o HMS já realizou aproximadamente 5,3 mil endoscopias; 4.244 
ressonâncias magnéticas; mais de 20 mil tomografias; além de 54 mil radiografias e 442 mil 
exames laboratoriais.  

Essa marca de atendimentos consolida a unidade não só como referência na assistência e 
cuidados à saúde dos soteropolitanos, mas, também, de pacientes advindos de outros 
municípios. Do total de acolhimentos, aproximadamente 15% (27 mil) foram prestados para 
pessoas do interior do estado e Região Metropolitana de Salvador (RMS). Enquanto os 
pacientes oriundos dos distritos sanitários de Cajazeiras, Pau da Lima e Itapuã representam 
aproximadamente 60 % dos atendimentos na unidade.  

De acordo com o titular da SMS, Leo Prates, o objetivo é ampliar os atendimentos e 
fortalecer cada vez mais os serviços prestados no HMS, que abrangem tanto soteropolitanos 
quanto cidadãos de outras cidades do estado. “Através do equipamento, 180 mil vidas 
puderam ser cuidadas, o que mostra a capacidade do HMS como referência para a saúde dos 
baianos. A Prefeitura continuará focada em melhorar a saúde de todos”, declarou. 

Celeridade – A estrutura do equipamento tem sido fundamental para desafogar as 
demandas de procedimentos cirúrgicos eletivos, possibilitando mais celeridade no 
tratamento de pacientes atendidos primeiramente nas Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) e que necessitam de transferências. Ao todo, ao longo de 15 meses de funcionamento 
do HMS, foram mais de 4,4 mil cirurgias efetuadas. Neste período, 2.317 pacientes regulados 
foram recebidos no HMS, e 590 pacientes regulados encaminhados para outras 
instituições.  Foram realizados, ainda, quase 54 mil exames de raio X.  

“O HMS tem auxiliado ainda a amenizar a alta demanda por cirurgias eletivas na cidade, além 
de servir como retaguarda para os pacientes que ingressarem nas nossas UPAs com 
necessidade de transferência, inclusive, com a oferta de uma vasta estrutura de leitos de 
terapia intensiva para casos mais graves", pontuou o coordenador médico hospitalar e de 
urgências, Ivan Paiva.  

Estrutura – Com mais de 18 mil m² de área construída, o HMS funciona de maneira 
ininterrupta com 252 leitos (sendo 42 de emergência) e capacidade para atender cerca de 60 
mil pacientes por mês, através da atuação de 2 mil profissionais. A estrutura conta, ainda, 
com consultórios nas áreas de cardiologia, cirurgia-geral, neurologia, cirurgia pediátrica, 
pediatria, médico-generalista, ortopedia e traumatologia, serviço social e pré-consulta de 
enfermagem, sala da coordenação e de atendimento. Uma base do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) também funciona no espaço. 
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Hospital Municipal de Salvador amplia e qualifica serviços de 

assistência  
Publicado no Site da Secretaria de Comunicação Social - SECOM 

julho 12, 2019 

Visando qualificar e humanizar a assistência aos pacientes atendidos no Hospital Municipal 
de Salvador (HMS), o secretário municipal da saúde, Leo Prates, lançou, na manhã desta 
sexta-feira (12), dois projetos que vão trazer ainda mais celeridade nos serviços prestados 
pela unidade hospitalar. 

Um deles é o “App meu HMS”, um aplicativo disponibilizado gratuitamente para Android e 
iOS, no qual o paciente poderá pesquisar as especialidades disponíveis no hospital, acessar 
informações pessoais de atendimento, consultar resultados de exames realizados, entre 
outras funcionalidades, sem precisar se deslocar, ganhando assim, mais comodidade. “Eu 
vejo o incremento da tecnologia como uma ferramenta fundamental para otimizar a 
prestação de serviço dentro de uma unidade de saúde. Esse aplicativo vai dinamizar a nossa 
assistência e facilitar o acesso do paciente à informação, uma vez que o mesmo não vai 
precisar sair de casa para ter acesso a algumas informações como resultados de exames, 
consultas, além de criar um canal de comunicação pessoal, dentre outras especialidades”, 
explicou o gestor. 

O segundo projeto implantado é o “Amigos do Autista”, criado para capacitar o quadro de 
funcionários do HMS garantindo a qualidade dos atendimentos de pacientes com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). “Esse é um projeto que eu, particularmente, tenho muita 
afinidade. Sou um militante da causa das pessoas com deficiência desde os tempos de 
vereança, sempre levantei esta bandeira e poder participar de um projeto como este me 
deixa extremamente feliz e emocionado. Todo mundo sabe que a pessoa com espectro 
autismo necessita de uma série de cuidados especiais. Esse é um protocolo inovador, fruto 
de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Unidade de Políticas Públicas para 
Pessoas com Deficiência (UPCD), a Associação de Amigos do Autista da Bahia (AMA-BA) e o 
Projeto Michelle Matos e que mostra o quanto o município está preocupado em elevar o seu 
padrão de atendimento. Com certeza vamos estudar esse modelo para ser replicado dentre 
as demais unidades de saúde”, finalizou 
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Hospital Municipal de Salvador ganha salas escolares e novos 

serviços 
Publicado no Site da NEWS BA 

abril 08, 2019 

 

Um dos mais importantes equipamentos já implantados pela Prefeitura na história da capital 
baiana, o Hospital Municipal de Salvador (HMS) comemora um ano, completado no último 
dia 4, com a implantação de classes hospitalares e de novos serviços pioneiros para a 
população. 

As novidades foram apresentadas no próximo hospital, localizado na Boca da Mata, nesta 
segunda-feira (8), pelo prefeito ACM Neto, acompanhado do vice e secretário municipal de 
Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis; dos secretários municipais de Saúde, Luiz Galvão, e de 
Educação, Bruno Barral; do provedor da Santa Casa de Misericórdia, Roberto Sá Menezes; 
demais autoridades, corpo técnico e imprensa. 

Houve um esforço para que todas as etapas de funcionamento do HMS, previstas para serem 
concluídas em um ano e meio, fossem implantadas em apenas oito meses. Com isso, o 
equipamento alcançou números marcantes: em um ano, foram mais de 125 mil 
atendimentos, sendo 65 mil apenas na urgência, 80 mil exames de imagem e 315 mil 
laboratoriais.  

“Mas, o mais importante é ouvir o depoimento das pessoas tiveram as vidas salvas nesses 12 
meses do hospital, que chega à sua maturidade em pleno funcionamento e que, portanto, 
pode anunciar novos serviços em função do refino e capacidade técnica que adquiriu nesse 
tempo”, afirmou o prefeito. 

O prefeito visitou as duas salas da Escola Municipal Hospitalar Irmã Dulce, que foram 
inauguradas e já atendem a 35 pacientes infantis, jovens e adultos do HMS. “A instalação da 
classe hospitalar aqui é muito importante, pois permite que todos os alunos da rede pública 
tenham a continuidade do aprendizado no hospital enquanto fazem o tratamento, o que 
facilita o processo de recuperação da saúde dessas crianças e adultos”, completou ACM 
Neto. 

Projeto – Com uma sala para crianças e outra para adultos, a escola conta com uma rede de 
professores especializados que, acompanhados da equipe médica do hospital, atendem a 
estudantes que, por questões de saúde, não têm condições de frequentar uma unidade de 
ensino.  

O projeto, coordenado pela Smed, já funciona em 11 hospitais, três clínicas, cinco instituições 
de apoio, além de 20 domicílios, com média de 900 atendimentos por mês. “Além do 
atendimento coletivo, em salas de aulas multiseriadas instaladas nas instituições 
hospitalares, também há atendimento individual no próprio leito, de acordo com as 
condições do paciente”, pontuou a diretora da escola hospitalar, Tainã Rodrigues. 
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Aplicativo – Além da Escola Municipal Hospitalar Irmã Dulce, mais outros cinco serviços 
passam a ser ofertados pelo Hospital Municipal. Um deles é o Meu HMS App, aplicativo 
gratuito para smartphones disponível nos próximos dias nas plataformas iOS e Android.  

A ferramenta – pioneira em todos os hospitais públicos da Bahia – possibilitará aos pacientes 
o acesso ao resumo do prontuário e às especialidades oferecidas no hospital, além de 
participar da pesquisa de opinião e ter contato com a instituição, através do Fale Conosco. 
Com isso, estima-se as reduções do tempo de retirada e do custo de impressão de laudos, 
assim como a diminuição do impacto ambiental causado pelo uso de papel. 

Autismo – O segundo serviço será o Acolhimento ao Autista, que visa atendimento 
individualizado a pacientes adultos ou pediátricos portadores do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). O projeto terá início no próximo dia 15 na unidade de emergência, e em 90 
dias em todas as outras áreas do hospital.  

A iniciativa também engloba a criação do selo Autista Frendly, com identificação das 
unidades do HMS que estão preparadas para o acolhimento individualizado. A ação garantirá 
a qualificação e capacitação de equipes e processos para atendimento à população autista, 
de forma pioneira na Bahia. 

O terceiro serviço é a Lean nas Emergências, programa do Ministério da Saúde voltada para a 
redução da superlotação de emergências adulto. Desenvolvida pelo programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi), a iniciativa é executada em parceria com o 
Hospital Sírio-Libanês e o HMS foi selecionado na segunda fase do programa, dentre 150 
hospitais inscritos em todo o país.  

Isso porque o HMS é pioneiro no Brasil na automatização dos controles, indicadores de 
performance e dos registros das sessões de Huddle (reunião de ideias). Em um ano, 62 mil 
pacientes já foram beneficiados com a agilidade nos atendimentos. 

Residência – O outro serviço ofertado é o Programa de Residência Médica em Medicina de 
Emergência, pioneiro no estado nessa área de atuação e com a primeira turma de residentes 
atuando desde março último. Por fim, o Projeto Telestroke é uma solução que garante a 
ampliação do acesso no diagnóstico e tratamento do acidente vascular cerebral (AVC), de 
forma remota e contínua, por neurologistas.  

Com isso, as equipes médicas terão, em tempo real, acesso às informações clínicas dos 
pacientes, inclusive imagem diagnóstica e interação, reduzindo óbitos e sequelas do AVC. O 
hospital receberá smartphones e tablets com conexão 4G, sem custo, para envio e discussão 
de casos, além da realização de videochamadas. 

Leitos – Construído pela Prefeitura e administrado pela Santa Casa de Misericórdia, o HMS 
possui 210 leitos ao todo, sendo 30 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 150 para clínica 
médico-cirúrgica e 30 para pediatria. No local, são feitas cirurgias de urgência, como as de 
trauma, abdômen agudo e neurocirurgia, e também algumas eletivas, como a de vesícula, 
hérnia e apendicite. Alguns dos exames realizados são tomografia computadorizada, doppler, 
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holter, ecocardiograma, ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma e 
ressonâncias. 

Os pacientes são atendidos dentro do tempo estipulado de acordo com suas classificações de 
risco, tendo como base o Protocolo de Manchester. Pacientes que necessitam de algum 
tratamento que não está disponível na unidade são transferidos para centros especializados 
via regulação. Outro benefício do Hospital Municipal é que o tratamento pode ter 
continuidade na residência do paciente. Mensalmente, são realizados quase 200 
atendimentos em domicílio. 

“Hoje temos metas atingidas tanto na questão quantitativa quanto qualitativa do Hospital 
Municipal. São mais de 1.500 colaboradores e oferta de atendimento em pediatria, clínica 
médica, ortopedia e cirurgia geral para dar resolutividade aos pacientes. O hospital tem 
emergência com demanda 100% porta aberta – em março, chegamos a 8 mil atendimentos. 
Também há demanda ambulatorial através do Sistema Vida com consultas eletivas nas 
especialidades e agendamento de exames complementares e do parque de imagem”, 
ressaltou a diretora médica do HMS, Thayse Barreto. 

Foto: Valter Pontes/Secom-PMS 
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Hospital Municipal de Salvador completa um ano e ganhará 
salas escolares 

 

 

03 de Abril de 2019 às 11:54 Por: Jefferson Peixoto / Prefeitura de Salvador / Divulgação 
Por: Redação BNews 0comentários  
 
 
O Hospital Municipal de Salvador (HMS) completa um ano de inaugurado nesta quinta-feira 
(04), mas a festa esta marcada para a próxima segunda (08), quando a Prefeitura vai 
inaugurar duas salas de aula da Escola Municipal Hospitalar Irmã Dulce que irão funcionar 
dentro da unidade de saúde. Será uma sala para crianças e outra para adultos. 

A escola conta com uma rede de professores especializados no atendimento a estudantes 
com necessidades especiais, e já possui 166 alunos matriculados. São crianças e adultos que, 
por questões de saúde, não têm condições de frequentar uma unidade de ensino. O projeto, 
coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), já funcionada em 11 hospitais, 
três clínicas, cinco instituições de apoio, além de domicílios.  

Aniversário - O HMS completa o primeiro aniversário com mais de 123 mil atendimentos 
realizados, entre os quais cerca de 12 mil a pacientes que vieram do interior do estado. A 
unidade tem sido um divisor de águas para a área de saúde na capital baiana e tem como 
grande diferencial o atendimento humanizado. 

A diretora técnica do hospital, Thayse Barreto, ressalta que o atendimento humanizado é um 
princípio fundamental para o funcionamento da unidade, desde o momento da seleção de 
novos colaboradores, passando pelo treinamento, até a rotina nos leitos, ambulatórios, 
emergências e demais setores. "Dessa maneira, não vamos tratar uma doença, mas sim 
cuidar de uma vida que passa por uma enfermidade”. 
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Leitos - Ao todo, são 210 leitos (30 para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, 150 para clínica 
médico-cirúrgica e 30 para pediatria). No local, são feitas cirurgias de urgência, como as de 
trauma, abdômen agudo e neurocirurgia, e também algumas eletivas, como a de vesícula, 
hérnia e apendicite. Alguns dos exames realizados são tomografia computadorizada, doppler, 
holter, ecocardiograma, ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma  e 
ressonâncias. 

Os pacientes são atendidos dentro do tempo estipulado de acordo com suas classificações de 
risco, tendo como base o Protocolo de Manchester. Pacientes que necessitam de algum 
tratamento que não está disponível na unidade são transferidos para centros especializados 
via regulação. Outro benefício do Hospital Municipal é que o tratamento pode ter 
continuidade na residência do paciente. Mensalmente, são realizados quase 200 
atendimentos em domicílio. 
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Parceria: Entidades e Prefeitura  
 
A Prefeitura Municipal do Salvador finalizou o ano de 2019 com 17 
(dezessete) Entidades qualificadas como OS. Ocorreram também 02 (dois) 

indeferimentos de qualificação, 04 (quatro) transferências autorizadas para a 

gestão pelo modelo de Organização Social e 03 (três)  Prestações de Contas, 

com relação ao trimestre de julho a setembro/2019, ao trimestre de outubro 

a dezembro  e ao 1º ano de execução da gestão do Contrato do HMS, bem 

como 12 (doze) pedidos de Reti- Ratificação e alterações dos Termos de 

Referências das Unidades: Centro de Urgência Alfredo Bureau, Multicentro de 

Saúde Amaralina – Dr. Adriano Pondé, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

Vale dos Barris, Multicentro de Saúde Vale das Pedrinhas,  Multicentro de 

Saúde Carlos Gomes, Multicentro de Saúde Liberdade Prof. Bezerra Lopes e 

Pronto Atendimento – UPA Paripe, Pronto Atendimento UPA – Brotas, Centro 

de Urgência Edson Teixeira Barbosa, totalizando 38 (trinta e oito) Resoluções 

publicadas. Cabe salientar, que algumas dessas Unidades passaram por dois 

processos de alteração no projeto original e no Edital de Chamamento 

Público. 

A Prefeitura agregou este ano parceria com as seguintes entidades:   

 Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde – IBDS; 

 Fundação Dr. Lauro Costa Falcão; 

 Associação das Crianças excepcionais de Nova Iguaçu – ACENI; 

 Instituto Social Med Life; 

 Assistência à Saúde e Promoção Social – PROVIDA; 

 Instituto Brasileiro de Cidadania – IBC; 

 Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAPP; 

 Monte Tabor – Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária; 

 Fundação de Neurologia e Neurocirurgia – Instituto do Cérebro; 

 Instituto Nacional de Amparo a Modernização da Gestão Pública – 

IMODERNIZAR; 

 Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAUDE; 

 Instituto de Desenvolvimento Social da Bahia – IDESBA; 

 Instituto Diva Alves do Brasil – IDAB; 
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 Instituto dos Lagos – Rio; 

 Instituto de Técnica e Gestão Moderna – ITGM; 

 Instituto Saúde e Cidadania – ISAC; 

 Instituto de Tecnologia, Ensino, Saúde, Ambiental e Social – ITESAS. 

 

 

No decorrer de 2017/2019 totalizamos 40 (quarenta) entidades qualificadas 

como Organização Social, das quais 35 (trinta e cinco) na área da saúde, 01 

(hum) na área da educação e 04 (quatro) na área da assistência, que poderão 

ser parceiros efetivos na gestão de equipamentos municipais, através de 

Contrato de Gestão, conforme documento anexo. 
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Confira algumas entidades que 
fazem parte do modelo de OS junto 

a Prefeitura! 
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             ANEXO                                                   


