
 
 

RELATÓRIO ANUAL DO COGEOS - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

6 

RELATÓRIO ANUAL DO COGEOS - 2020 

APRESENTAÇÃO 
O presente Relatório tem como propósito a publicação das ações realizadas pela 
Secretaria Executiva do Conselho de Gestão das Organizações Sociais – COGEOS, órgão 
Colegiado vinculado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Gestão – SEMGE, com o 
intuito de apresentar todas as atividades realizadas no cumprimento das exigências 
legais, bem como todas as deliberações do Conselho no decorrer do ano de 2020. 

 

O andamento dos atos implementados pelo COGEOS, estão em conformidade com a 
Lei Municipal 8.631 de 25 de julho de 2014 – Disciplina as Relações entre o Município 
de Salvador e as Organizações Sociais e Decreto de Regulamentação 28.232/2016 de 
28 de dezembro de 2016, posteriormente alterados pelos Decreto 29.576/2018 e pelo 
Decreto 32.202 de março de 2020.  

 

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, porém para garantir o bom funcionamento do Conselho face a 
excepcionalidade advinda do momento vivido em 2020, com a pandemia do novo 
Coronavírus (Covid-19), foram adotados novos procedimentos, na tentativa de ajustar 
a estrutura de funcionamento do COGEOS à realidade de forma a dar continuidade a 
realização das atividades do Conselho. 

 

A pandemia do Coronavírus fez com que as autoridades das três esferas de governo, 
estabelecessem protocolos de restrição de mobilidade, distanciamento e isolamento 
social, e levando em consideração garantir as atribuições deste Colegiado, fez-se 
necessário interlocução através de interface tecnológica, via whatsapp e 
encaminhamento de e-mails, articulando as ações da SEMGE com os respectivos 
Conselheiros. Assim sendo, optou-se pelos e-mails para disponibilizar o processo 
digitalizado, pareceres da Secretaria Municipal da Saúde – SMS e da SEMGE e material 
de pesquisa coletado na Internet. Ressaltamos que, caso necessário, previamente 
seriam encaminhados ofícios à entidade e a possíveis órgãos que estivessem 
averiguando suspeitas de irregularidades, quando da análise dos processos de 
solicitação de qualificação. 

 

Com o objetivo de dar celeridade ao julgamento dos processos, após juntada de toda 
documentação, o material era disponibilizado para o e-mail dos respectivos 
Conselheiros, para análise e emissão de voto. 

 

A Secretaria Executiva do COGEOS acredita que a publicação do relatório anual desde 
2017, vem contribuído significativamente para o melhor entendimento e 
demonstração de crescimento das ações desenvolvidas pelo Conselho, bem como 
esclarecimentos da aplicabilidade de uma sistemática de trabalho padronizado, 
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voltada para a atuação mais efetiva dos Conselheiros na análise dos atos essenciais ao 
Colegiado e ao público em geral. 

 

A apresentação do resultado anual, oferecerá maior transparência das informações 
aos olhos dos envolvidos em todo o processo de qualificação das entidades como 
Organização Social, transferência de serviço entre o Poder Público Municipal e as 
Organizações Sociais e a execução dos Contratos de Gestão.  

 

O presente relatório contém os 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. 
 

 No Capítulo 4 estão dispostas algumas publicações acerca da matéria. 
 

 No Capítulo 5 é apresentado o resumo das entidades que foram 

qualificadas, que passam a fazer parte do Cadastro de Fornecedores da 
Prefeitura, bem como as transferências autorizadas, acompanhamento 
da execução dos Contratos de Gestão do Hospital Municipal de Salvador 
e assinatura de novos contratos de gestão. 
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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 

 Lei nº 9.515/2020 – Altera Art. 21 da Lei 8.631/2014 

 Lei nº 9.517/2020 – Art. 9 e 10 (autorização da transferência a cargo do 

titular da pasta) 

 Decreto nº 32.202/2020 – Altera o Decreto 28.232/2016 que regulamenta 

a Lei nº 8.631/2014 

 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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AÇÕES E PROJETOS 
 

Mesmo na excepcionalidade que estamos vivenciando no momento, foram praticadas 
ações para entrega de novos equipamentos, a exemplo das Policlínicas / Multicentros 
de Saúde Escada e Narandiba, parceria do Governo do Estado e Prefeitura Municipal 
de Salvador – PMS. Com terrenos doados, construções, equipamentos e mobiliários 
custeados pelo Governo do Estado, a administração das unidades será de 
responsabilidade da gestão Municipal, através do modelo de Organização Social – OS.   

 

 
 

As policlínicas têm o objetivo de facilitar o acesso da população as unidades de saúde 
com ampliação da oferta de serviços, reduzindo o vazio assistencial de média e alta 
complexidade, que irá desafogar a procura por atendimentos nos hospitais, bem como 
ampliar o diagnóstico das doenças crônicas e degenerativas, tornando-os mais 
precoces, além de melhorar a resolutividade da saúde pública.  

 

Serão duas unidades na capital, sendo a primeira, a de Escada, no Subúrbio Ferroviário, 
envolvendo toda a região do distrito sanitário, desde Fazenda Couto, Coutos, Periperi, 
Marechal Rondon, fundos de São Caetano, maior concentração populacional da 
cidade, com maior adensamento e escassez de serviço.  

 

A segunda, é a Policlínica de Saúde que está sendo construída no bairro de Narandiba, 
no Distrito Sanitário Cabula/Beirú (DSCB), cuja população vai ter acesso a uma ampla 
gama de serviços, com 16 (dezesseis) especialidades médicas e todos os exames 
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necessários para a realização de diagnósticos adequados, incluindo toda a parte de 
bioimagem.  
 

Faz parte do Planejamento Estratégico da Prefeitura do Salvador, o Projeto Girassóis 
de Rua que trata sobre a vulnerabilidade que vive a população em situação de rua com 
pontos de concentração na cidade do Salvador: Centro Histórico, Cidade Baixa, Itapuã, 
Av. Contorno, Lagoa do Abaeté. O projeto Girassóis de Rua vai ampliar e recompor as 
Equipes de Consultório na Rua – eCRs e implantar novos pontos de atenção, 
permitindo acesso da população em situação de rua, usuária de drogas e álcool, aos 
serviços de saúde.   

 

O objetivo do Projeto é fazer com que essas pessoas sejam vistas como ser humano, 
que garanta o direito a saúde, resgate à cidadania, esclarecendo que não é um serviço 
oferecido em Unidade de Saúde, tem uma modelagem com equipe multiprofissional, 
mas em ambiente da via pública e que tem Unidades Matriciadas e referenciadas para 
o encaminhamento, para situações que na rua a equipe de saúde convencional não 
possa resolver. A equipe é composta por enfermeiras, assistente social, terapeuta 
ocupacional, técnico de enfermagem, e outros de acordo com o perfil da clientela.  

 

O detalhe desse Projeto é que tem uma interface intersetorial muito grande, não é só 
a saúde que está envolvida, o Poder Público tem que se articular com outros órgãos 
públicos, no intuito de promover para essas pessoas o resgate da sua identidade 
enquanto cidadão, possibilitando um emprego com geração de renda, já que muitos 
são artesãos, artistas plásticos e recicladores etc. Atualmente o Projeto conta com 03 
(três) equipes que atuam no Centro Histórico, Itapagipe e em Brotas, e que agora será 
ampliado para Itapuã e mais uma no Centro Histórico. 

 

Em reunião ordinária realizada em 13 de fevereiro de 2020, única reunião presencial, 
a SMS ressaltou que a proposta de transferência do serviço da Unidade de Pronto 
Atendimento UPA Cidade Baixa, estaria dentro do planejamento de expansão da Rede 
de Urgência e Emergência de Salvador. Trata-se de uma unidade nova construída no 
Distrito Sanitário de Itapagipe, com regime de observação 24 horas, para atender 
serviços de apoio assistencial médico, cobrindo a lacuna formada com o fechamento 
da Unidade de Urgência Emergência que existia no bairro de Itapagipe, no Largo de 
Roma. A unidade de saúde tem como objetivo atender toda a demanda espontânea e 
referenciada da cidade do Salvador, esclarecendo que o serviço de urgência e 
emergência serve de retaguarda para a rede básica e para as unidades de porta aberta.  

 

Trata-se de uma unidade padrão, igual as outras Unidades de Urgência e Emergência, 
Tipo III do Ministério da Saúde, estruturada com: 26 (vinte e seis) leitos de observação, 
incluindo 4 (quatro) de sala vermelha (estabilização para pacientes críticos), 
consultórios médicos, salas de apoio e quartos de isolamento (masculino, feminino e 
pediátrico), bem como uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 
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SAMU agregada a esta Unidade. Vale destacar, que a UPA Cidade Baixa tem 
característica diferente das outras Unidades de Saúde, pois terá um Raio–X Digital, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente com descarte dos produtos 
radioativos, evitando o processo de revelação das chapas do exame radiológico.  

 

No que tange a análise dos resultados alcançados neste ano, ressalta-se a aprovação 
do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Gestão do Hospital Municipal de 
Salvador, inclusão de serviços de Bariátrica no contrato, bem como a prestação de 
contas de competência 2019/2020. Foram emitidos Relatórios Técnicos Trimestrais de 
janeiro a março/2019, abril a junho/2019, julho a setembro/2019 e outubro a 
dezembro/2019 e Relatório Conclusivo Anual, relativo ao 2º ano de execução da gestão 
do Hospital Municipal de Salvador – HMS, 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.  

 

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. 

 

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 Ministério Público de Santa Catarina / 
Comarca de São Francisco do Sul, Ministério Público do Estado de São 
Paulo, Diretoria da Unidade Regional – UR07, do Tribunal de Contas de 
São Paulo, Ministério Público do Maranhão, Ministério Público do Rio de 
Janeiro, bem como Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 

tendo em vista as várias denúncias encontradas através de pesquisas na Internet sobre 
as entidades que solicitaram a qualificação como Organização Social – OS.  
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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. Através da Lei Complementar nº 

072/2019, de 09 de outubro de 2019 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 

Urbanismos – SEDUR e Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer – 

SEMTEL passam a ter assento no Conselho, conforme o art. 37. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

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. 
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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 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 2020  
 
2.1 Qualificações 

 

 Resolução 02/2020:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto ACQUA 

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental como Organização Social para atuar 

na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 22449/2018, publicada no 

Diário Oficial do Município – DOM nº 7.574 de 15 a 17 de fevereiro de 2020 – Decreto 

de Qualificação no DOM nº 7.583 de 03 de março de 2020.   O Instituto ACQUA é uma 

Organização Social (OS) sem fins lucrativos com sede em Santo André, Região 

Metropolitana de São Paulo. Fundado em maio de 1999, atua na área de saúde pública 

e privada em todo o território nacional. Os principais objetivos dos projetos são: 

qualidade, transparência, estar sempre a serviço da comunidade e em consonância 

com os órgãos públicos municipal, estadual e federal. Possui forte atuação na gestão 

de unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo responsável pela administração 

de hospitais municipais e estaduais, UPAs (Unidade de Pronto Atendimento), UBS 

(Unidade Básica de Saúde), ambulatórios de especialidades médicas e ambulatórios de 

unidades prisionais, sediado em Santo André – São Paulo, na Av. Lima Jardim, 905, Vila 

Bastos.  

 

 Resolução 03/2020:  Aprova o Pedido de Qualificação da Comunidade 

Cidadania e Vida – COMVIDA como Organização Social para atuar na área da Saúde, 

em conformidade com o Processo nº 22171/2019, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.574 de 15 a 17 de fevereiro de 2020 – Decreto de Qualificação 

no DOM nº 7.583 de 03 de março de 2020.  Entidade sem fins lucrativo criada em 13 

de julho de 2005 e dentre seus objetivos e finalidades podemos observar através de 

seu Estatuto Social a sua atuação na área da saúde voltada a: prestar serviços de 

Consultoria, Assessoria, Administração de Recursos e Atividades na área da saúde; 

colaborar com as autoridades sanitárias, para a promoção da saúde, prevenção, 

diagnóstico e tratamento das enfermidades que afligem as populações da área 

territorial abrangida pela COMVIDA, contribuir para participação popular no controle 

dos serviços de saúde, dentre outros.  

 

 Resolução 04/2020:  Aprova o Pedido de Qualificação da Instituto de Apoio 

ao Desenvolvimento da Vida humana – IADVH como Organização Social para atuar na 

área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 18986/2019, publicada no Diário 
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Oficial do Município – DOM nº 7.574 de 15 a 17 de fevereiro de 2020 – Decreto de 

Qualificação no DOM nº 7.583 de 03 de março de 2020. O IADVH, fundado em 23 de 

setembro de 2009, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na 

Rua Miquerinus 1, Sala 810 – Golden Tower – Renascença II – São Luís – MA. O Instituto 

é uma Organização Social qualificada para desenvolver projetos e viabilizar atividades 

que atendam a promoção da saúde através da Gestão Hospitalar. Segundo o seu 

estatuto Art. 3º, o IADVH na área da saúde poderá: Realizar Gerenciamento Técnico 

Operacional de Projetos da Saúde e Execução de Ações de Saúde Mental, e Serviços 

Complementares de Saúde, Implementar e Administrar Unidades Hospitalares de Alta 

e Baixa Complexidade, Pronto Socorro, unidades Básicas de Saúde – UBS, Pronto 

Atendimento, Ambulatórios e Centros de Atenção Psicossocial – CAPS.  

 

 Resolução 05/2020:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto 2 de 

Julho, Pesquisa e Intervenções para o Desenvolvimento Humano como Organização 

Social para atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 24142/2019, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.574 de 15 a 17 de fevereiro de 

2020 – Decreto de Qualificação nº 7.583 de 03 de março de 2020.  O Instituto 2 de 

Julho, é uma organização da sociedade civil com personalidade jurídica de direito 

privado, constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, fundada em 15 

de setembro de 2008, inscrita sobre CNPJ: 10.709.300/0001-06, com sede e foro em 

Salvador-BA, Av. Tancredo Neves, 2421, Caminho das Árvores, Ed. Centro Empresarial 

Redenção sala 1607, CEP 41.820-021.  Conforme previsto no seu Contrato Social, o 

Instituto tem como finalidade a promoção do desenvolvimento humano em múltiplas 

dimensões. 

 

 Resolução 11/2020:  Aprova o Pedido de Qualificação da Beneficência 

Hospitalar de Cesário Lange – BHCL como Organização Social para atuar na área da 

Saúde, em conformidade com o Processo nº 4116/2020, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.634 de 24 de abril de 2020 – Decreto de Qualificação no DOM 

nº 7.641 de 30 de maio de 2020. A BHCL é uma associação de direito privado, 

constituída na forma de associação civil, sem fins lucrativos, com personalidade 

jurídica própria, fundada em 07 de julho de 1977, inscrita sobre CNPJ: 50.351.626/000-

10, com sede e foro na Av. São Paulo, 340 – Distrito Industrial Urbano, Cesário Lange – 

SP, CEP 18.285-000, fone 15-32461410. 

Em 1977 o Padre Francisco de Assis Morais, pároco de Cesário Lange, fundou a Santa 

Casa de Misericórdia de Cesário Lange que após aprovação do seu estatuto social em 

1978, passou a se chamar, Beneficência Hospitalar de Cesário Lange. A entidade busca 

soluções em serviços de saúde, proporcionando a população serviços e soluções de 

excelência, procurando ser referência regional pela liderança e serviços em saúde, 
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sempre pautados na transparência, humanização, foco nos resultados e valorização 

dos recursos humanos. 

 

 Resolução 13/2020:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de 

Telessaúde do Brasil – ITESB como Organização Social para atuar na área da Saúde, em 

conformidade com o Processo nº 6047/2020, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM nº 7.661 de 22 de maio de 2020 – Decreto de Qualificação no DOM nº 7.684 

de 11 a 12 de junho de 2020. O Instituto de Telessaúde do Brasil – ITESB, é 

uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 22 de 

setembro de 2008, inscrita sobre CNPJ: 11.767.817/0001-06, com sede e foro na Rua 

Dr. José Peroba, 275, Sala 1008, Edf. Metropolis Empresarial, Stiep, Salvador – BA, CEP 

41.770-235. 

 

O ITESB é um núcleo para criação de soluções em telemedicina, aliados a 

conhecimentos na área de saúde e aplicação de tecnologia de ponta, para 

desenvolvimento de soluções em telessaúde. Com esse objetivo foi desenvolvido, 

como principal projeto, um sistema inovador de registro eletrônico de saúde, baseado 

na WEB, que permite, com a máxima segurança e confiabilidade, prestar teleconsultas 

à distância, Telecolsultoria, laudos de exames de eletrocardiograma e radiologia, 

sistema de apoio a decisão e educação continuada. O Sistema é um ambulatório online 

que permite a interação entre profissionais de saúde a distância, para melhorar a 

qualidade dos serviços prestados em saúde, bem como capacitação e treinamento dos 

profissionais de saúde e população em geral. 

 

 

 Resolução 14/2020: Aprova o Pedido de Qualificação do Lithocenter 

Hospital Dia Sociedade Simples LTDA como Organização Social para atuar na área da 

Saúde, em conformidade com o Processo nº 26373/2019, publicada no Diário Oficial 

do Município – DOM nº 7.677 de 05 de junho de 2020 – Decreto de Qualificação no 

DOM nº 7.684 de 11 a 12 de junho de 2020.  O LITHOCENTER HOSPITAL DIA, é 

uma associação sem fins econômicos, de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n 

63.259.618/0001-90, situada a Rua Barão de Loreto, nº 75, casa, Graça, CEP 40.150-

270, fone 71-21013553. O LITHOCENTER HOSPITAL DIA, oferece um serviço de 

Hospital Dia apropriado para realização de procedimentos cirúrgicos de pequeno e 

médio porte na área de Urologia e outras especialidades medicas, com tempo de 

internamento de no máximo 12 horas. Possui uma equipe permanente de Urologia 

composta por 08(oito) profissionais preparados para proporcionar mais conforto, 

menor tempo de espera, além de facilidade e agilidade no agendamento de 

procedimentos.  
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 Resolução 15/2020: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de Apoio 

as Políticas Públicas – IAPP como Organização Social para atuar na área da Saúde, em 

conformidade com o Processo nº 8676/2020, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM nº 7.688 de 15 a 16/06/2020 – Decreto de Qualificação no DOM nº 7.717 de 09 

de julho de 2020.   O IAPP , é uma associação sem fins econômicos e/ou lucrativos, de 

direito privado, fundada em janeiro de 2010, com sede na Avenida Paulista, nº 1765, 

7º andar, Conj.72, Bairro Bela Vista, São Paulo  - SP, CEP: 01.311-200, CNPJ nº 

11.649.946/0001-08, e-mail: contato@iapp.org.br , telefones: (11) 2272-2624; (11) 

4590-0058, com  objetivos de atuar de forma abrangente nas áreas da saúde, 

educação, esporte, cultura e assistência social, apresentando e desenvolvendo 

programas de atendimento direto à população, capazes de induzir o desenvolvimento 

humano amplo, com redução das diferenças sociais. Inicialmente fundada como 

Agência de Desenvolvimento Sustentável de São José D’ Aliança, passou a partir de 

maio de 2010 a ser denominado IAPP - Instituto de Apoio as Políticas Públicas. 
 

 Resolução 16/2020: Aprova o Pedido de Qualificação da Santa Casa de 

Misericórdia de Oliveira dos Campinhos – INSV como Organização Social para atuar na 

área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 8675/2020, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7.699 de 24 de junho de 2020 – Decreto de Qualificação 

no DOM nº 7.710 de 03 de julho de 2020.   A Santa Casa de Misericórdia de 

Oliveira dos Campinhos é uma instituição sem fins lucrativos, de caráter 

beneficente e assistencial, inscrita sobre CNPJ: 13.824.560/0001-02, com sede no 

Distrito do Município de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, na Rua Coronel 

Sebastião Dias, s/n, Centro, Oliveira dos Campinhos, com endereço e sede comercial 

na Avenida Tancredo Neves, 620, Ed. Mundo Plaza, Sala 1019, Caminho das Árvores, 

Salvador – BA, CEP: 41.820-020. A Santa Casa foi fundada em 05 de março de 1868 e 

tem como objetivo geral o desenvolvimento de gestão, tecnologias e pesquisas 

inovadoras, nas áreas de saúde, educação e assistência social em seus conceitos 

amplos, abrangendo áreas condicionantes e determinantes como, ensino, extensão, 

editoração, prestação de serviços, assessoria e consultoria, alimentação, meio 

ambiente, saneamento, cultura, laser e esporte. Visando a qualidade de vida e, tendo 

a educação como instrumento de promoção, defesa e proteção do ser humano, 

atuando sempre em consonância com as Leis Orgânicas da Assistência Social (LOAS), 

da Saúde, (LOS) e Educação (LDB). 

 

 

 Resolução 18/2020: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Social 

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

com o Processo nº 11181/2020, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 

mailto:contato@iapp.org.br
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7.743 de 04 de agosto de 2020 – Decreto de Qualificação no DOM nº 7.751 de 08 a 10 

de agosto de 2020.   O Instituto Social Mais Vida, fundado em 01 de agosto de 

2013, é uma entidade jurídica de direito privado, com fins não econômicos, social, de 

saúde, interesse coletivo, com autonomia administrativa e financeira. A sede do 

Instituto Social Mais Saúde está localizada a Rua do Ator, nº 1.117, Conjunto 163, 16º 

andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04.546-004, CNPJ nº 18.963.002/0001-41, e-

mail: contato@institutomaissaude.org.br, telefone: (11) 3842-1501. 

 

O Instituto possui como Missão, realizar a gestão de unidades de saúde com qualidade, 

economicidade e humanização; como Visão, ser referência nacional na humanização 

da saúde, atuando com ética e economicidade; como Valores a ética, o respeito, a 

responsabilidade, a transparência, a superação, a sustentabilidade e a eficiência. 
 

 Resolução 24/2020: Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto Vida e 

Saúde – INVISA como Organização Social para atuar na área da Saúde, em 

conformidade com o Processo nº 17743/2020, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM nº 7.871 de 16 de dezembro de 2020 – Decreto de Qualificação no DOM nº 

7.880 de 23 de dezembro de 2020.  O Instituto Vida e Saúde, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, fundada em 11 de Novembro de 2003, com sede na rua 

Hermete Silva, nº 49, Centro, Santo Antônio de Pádua – Rio de Janeiro, CEP 28.470-

000. 
 

No seu estatuto constante no Art. 2º o INVISA apresenta as finalidades a seguir: 

Promoção da Assistência Social; Promoção gratuita da saúde observando-se a forma 

complementar de participação das organizações que tratam da lei 9.790/99; Defesa, 

preservação e conservação do meio ambiente e promoção de desenvolvimento 

sustentável, etc.  
 

Dentre algumas das atividades de Gestão desenvolvidas pelo INVISA temos: Gestão 

Hospitalar, Gestão de Serviços de Saúde e Assistência Social. 

  

2.2 Indeferimentos 
 
 Resolução 01/2020:  Indefere o Pedido de Qualificação da Santa Casa de 

Misericórdia de Oliveira dos Campinhos – Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória 

– INSV como Organização Social para atuar na área da Saúde, em conformidade com o 

Processo nº 17828/2019, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.574 de 

15 a 17 de fevereiro de 2020.  Posteriormente o Instituto fez ajustes e obteve sua 

qualificação através da Resolução nº 24/2020.  
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 Resolução 12/2020:  Indefere o Pedido de Qualificação da Associação 

Beneficente e Cultural de Amaralina – ABCA como Organização Social para atuar na 

área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 5491/2020, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7.634 de 24 de abril de 2020.    

 

 Resolução 17/2020:  Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto 

Esperança e Vida – IEV como Organização Social para atuar na área da Saúde, em 

conformidade com o Processo nº 10072/2020, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM nº 7.734 de 24 de julho de 2020.    

 

 Resolução 23/2020:  Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto Lagos 

– ILAGOS como Organização Social para atuar na área da Saúde, em conformidade com 

o Processo nº 11703/2020, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.803 

de 01 de outubro de 2020.    

 

2.3 Transferências 

 
 Resolução 06/2020: Aprova o Pedido de Transferência da Administração da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade Baixa para o modelo de gestão por 

Organização Social, em conformidade com o Processo nº 879/2020, publicada no 

Diário Oficial do Município – DOM nº 7.574 de 15 a 17 de fevereiro de 2020. 

 

 
PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CIDADE BAIXA 
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A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade Baixa 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 Itapagipe, situada à Av. Dendezeiros, 

s/nº, Bonfim. 

 

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, por meio de fluxos lógicos e efetivos de referência e contra referência, 

ordenados pelas Centrais de Regulação de Urgências e Complexos reguladores 

instalados nas regiões de saúde; apresenta funcionamento ininterrupto 24 (vinte e 

quatro) horas, todos os dias da semana. Presta atendimento resolutivo e qualificado 

aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e o 

primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os 

pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta 

necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos pacientes que 

necessitarem de atendimento; acolhimento e classificação de risco, observando fluxos 

previamente definidos, capaz 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). 

 

A UPA Cidade Baixa possui 26 leitos de observação e está apta a oferecer assistência 

médica de urgência a sua clientela, possuindo serviços de apoio assistencial, diagnose 

e terapia. 

 

 Resolução 07/2020: Aprova o Pedido de Transferência da Administração da 

Policlínica/Multicentro de Saúde de Escada para o modelo de gestão por Organização 

Social, em conformidade com o Processo nº 881/2020, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.574 de 15 a 17 de fevereiro de 2020. 

 

Unidade estruturada para funcionar com perfil de atenção ambulatorial 

especializada, público municipal, oferecendo atendimento em diversas 

especialidades médicas e não médicas de forma multidisciplinar e em apoio 

diagnóstico e tratamento, além de demais serviços de apoio assistencial e 

administrativo com ações e serviços em média e alta complexidade, situado à Av. 
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Afrânio Peixoto, S/N – Escada, integrando a rede assistencial do Distrito Sanitário 

Subúrbio Ferroviário. 

 

Consistirá em unidade de Atenção Secundária preparada para ofertar assistência aos 

usuários do SUS referenciados da Rede de Atenção Municipal, com consultas médicas 

especializadas nas áreas de Angiologia, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia geral, 

Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Hepatologia, 

Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, 

Pneumologia, Reumatologia e Urologia, consultas/atendimentos com equipe 

multiprofissional, realização de procedimentos em diagnose (laboratório de análises 

clínicas e de anatomopatologia, exames gráficos e de imagem), procedimentos 

cirúrgicos de pequeno porte e Reabilitação (Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional). 

 

 
POLICLÍNICA/MULTICENTRO DE SAÚDE DE ESCADA 

 

 O Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS Policlínica/Multicentro de Saúde 

de Escada será um serviço ambulatorial especializado que irá suprir o vazio 

assistencial existente no Estado, entre a Atenção Básica e a Atenção Hospitalar e será 

entregue ao munícipio de Salvador para gerenciamento pelo governo do Estado da 

Bahia.  

 

O funcionamento da unidade ocorrerá das 07 às 18 horas, de segunda às sextas-feiras, 

nos 02 (dois) turnos manhã e tarde, atendendo aos pacientes cuja porta de entrada 

será referenciada preferencialmente pela Atenção Primária à Saúde (APS), com 

agendamento prévio, para assegurar a equidade do atendimento/cuidado. 
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 Resolução 08/2020: Aprova o Pedido de Transferência da Administração do 

Projeto Girassóis de Rua para o modelo de gestão por Organização Social, em 

conformidade com o Processo nº 1605/2020, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM nº 7.574 de 15 a 17 de fevereiro de 2020. 

 

Trata-se de um serviço multiprofissional que funcionará em territórios com maior 

densidade demográfica de pessoas em situação de rua e/ou usuários de substâncias 

psicoativas, do município do Salvador, com perfil de atenção primária à saúde, porém 

com uma dinâmica de diálogo e atividades intersetoriais, público municipal, 

oferecendo atendimento médico e de diversas especialidades não médicas de forma 

multidisciplinar e itinerante. 

 

Contemplará a população em situação de rua e/ou usuários de substâncias psicoativas 

dos Distritos Sanitários de Brotas, Centro Histórico, Itapagipe, Itapuã/Orla e 

abrangência Municipal na perspectiva da articulação, sensibilização e qualificação da 

Rede de Atenção à Saúde aos usuários que vivem em situação de rua. 

 

Considerando as características assistências, podemos citar: 

 Equipes de Consultório na Rua (eCR) 

De acordo com a Portaria de Consolidação nº 02, de 28 de setembro de 2017, os 

Consultórios na Rua integram a rede de Atenção Primária à Saúde, portanto, devem 

ser organizados para funcionar como a porta de entrada preferencial dos usuários em 

situação de rua, sendo responsável por articular e prestar atenção integral à saúde de 

pessoas em situação de rua ou com características análogas em determinado 

território. 

 

 Unidade de Acolhimento Adulto 

 

A Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) definida pela Portaria de Consolidação (PRC) 

n°3, de 03 de outubro de 2017, deverá oferecer acolhimento voluntário e cuidados 

contínuos para pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, de ambos os sexos com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de 

vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e 

protetivo. A UAA terá disponibilidade de 15 (quinze) vagas, destinadas a pessoas 

atendidas em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
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 Pontos de Cidadania 

 

O Ponto de Cidadania é um espaço que os usuários poderão acessar de modo a garantir 

a longitudinalidade do cuidado, a partir de intervenções conjuntamente construídas 

com os usuários assistidos.  

A implantação do Ponto de Cidadania objetiva responder à necessidade premente de 

melhoria das condições de vida das pessoas em situação de rua, via de regra usuárias 

de substâncias psicoativas e representantes de trajetórias marcadas por violências 

diversas. 

 

 Resolução 21/2020: Aprova o Pedido de Transferência da Administração da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Adroaldo Albergaria - PERIPERI para o modelo 

de gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 719/2020, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.790 de 18 de setembro de 2020. 

 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Adroaldo Albergaria 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 Subúrbio 

Ferroviário, situado à Rua das Pedrinhas, S/N, Periperi. 

 

 

 
PRONTO ATENDIMENTO (UPA) ADROALDO ALBERGARIA 

 

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

saúde, por meio de fluxos lógicos e efetivos de referência e contra referência, 

ordenados pelas Centrais de Regulação de Urgências e Complexos reguladores 

instalados nas regiões de saúde; apresenta funcionamento ininterrupto 24 (vinte e 

quatro) horas e em todos os dias da semana; presta atendimento resolutivo e 

qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza 

clínica, e o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, 

estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a 

definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos 

pacientes que necessitarem de atendimento; acolhimento e classificação de risco, 

observando fluxos previamente definidos, capaz 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). 

 

 Resolução 22/2020: Aprova o Pedido de Transferência da Administração da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Hélio Machado - ITAPUÃ para o modelo 

de gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 719/2020, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.790 de 18 de setembro de 2020. 

 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr.  Hélio Machado – Itapuã, 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 da Cacimba, S/Nº, Itapuã.  
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PRONTO ATENDIMENTO (UPA) HÉLIO MACHADO 

 

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, por meio de fluxos lógicos e efetivos de referência e contra referência, 

ordenados pelas Centrais de Regulação de Urgências e Complexos reguladores 

instalados nas regiões de saúde; apresenta funcionamento ininterrupto 24 (vinte e 

quatro) horas e em todos os dias da semana; presta atendimento resolutivo e 

qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza 

clínica, e o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, 

estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a 

definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos 

pacientes que necessitarem de atendimento; acolhimento e classificação de risco, 

observando fluxos previamente definidos, capaz 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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2.4 Execução e Acompanhamento do Contrato de 
Gestão 

 
 Resolução 09/2020: Aprova o reequilíbrio econômico-financeiro do 

Contrato de Gestão nº 018/2018, 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 19964/2019, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.614 de 02 de abril de 2020. 

 

 Resolução 10/2020: Aprova a inclusão de Serviço de Bariátrica no Contrato 

de Gestão nº 018/2018, 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 19964/2019, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.614 de 

02 de abril de 2020. 

 

 Resolução 19/2020: Aprova a prestação de contas e cumprimento de 

metas, do Contrato de Gestão nº 018/2018 relativa aos trimestres de janeiro a 

março/2019, abril a junho/2019, julho a setembro/2019 e outubro a dezembro/2019, 

firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde – SMS e a Santa Casa de Misericórdia 

da Bahia, para administrar o Hospital Municipal de Salvador - HMS, conforme 

processos nº 13861/2020, nº 13863/2020 nº 13864/2020, nº 13865/2020 

respectivamente, publicada no DOM nº 7.781 de 09 de setembro de 2020. 

 

 Resolução 20/2020: Aprova a prestação de contas e cumprimento de 

metas, do Contrato de Gestão nº 018/2018 relativo ao 2º ano de execução da gestão 

do Hospital Municipal de Salvador - HMS, firmado entre a Secretaria Municipal da 

Saúde – SMS e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, conforme processo nº 

14254/2020, publicada no DOM nº 7.781 de 09 de setembro de 2020. 

 

2.5 Pendências 
 

 Instituto VIVA RIO: 
Nas pesquisas para análise da qualificação do Instituto Viva Rio (Processo nº 

14717/2020) foram detectadas denúncias, a exemplo de rescisão do contrato da 

Instituição com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Foi apontada a 

existência de processo instaurado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, por meio 

da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Niterói, bem como inspeção do Tribunal 
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de Contas do Município do Rio de Janeiro. Foram encaminhados ofícios para o 

Ministério Público de Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ e para a entidade VIVA RIO 

para pronunciamento. A entidade já se pronunciou, entretanto aguarda-se 

posicionamento pelo MPRJ e TCMRJ.  

 
 Associação de Ensino e Pesquisa em Saúde – APES: 
Nos procedimentos para Qualificação da entidade APES (Processo nº 3056/2020) 

foram observadas algumas fragilidades, que foram ajustadas na medida do 

possível.  Porém, diante de algumas considerações e recomendação de Visita 

Técnica à sede da Associação de Ensino e Pesquisa em Saúde, por parte da 

Conselheira representante da SMS, ficou definido a suspenção da votação, para 

aguardar o atendimento as solicitações. 

 

 Centro de Excelência em Políticas Públicas – CEPP: 
Através de pesquisas nos meios de comunicação sobre a entidade CEPP (Processo nº 

12279/2020), foram apontados indícios de irregularidades na licitação para 

administrar a UPA de Itaguaí, no Rio de Janeiro, bem como forma irregular de 

contratação de profissionais, como revelou a reportagem da TV Globo e de acordo com 

denúncias do Ministério Público. Diante dos fatos, foram encaminhados ofícios ao 

Ministério Público do Rio de Janeiro – MPRJ e a entidade CEPP, para 

esclarecimentos, sendo que o ofício para a entidade, foi devolvido pelos correios, 

registrando mudança de endereço. A Secretaria Executiva do COGEOS tentou contato 

através de telefone e e-mails cadastrados na documentação da entidade, não obtendo 

êxito em nenhum dos contatos. O processo encontra-se aguardando posicionamento 

do Ministério Público do Rio de Janeiro. 

 
 Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – 

IDEAS: 
Nos dados coletados na Internet foram detectadas denúncias ao Ministério Público 
de Santa Catarina – MPSC, problemas trabalhistas e documentais motivaram a 

Prefeitura Municipal a não renovação do contrato com o IDEAS. O Contrato não foi 

renovado por uma série de motivos, um deles, foi atendendo a uma recomendação 
feita pela Comissão de avaliação e Fiscalização – CAF, após serem constatados 

problemas documentais nas prestações de contas do IDEAS. Foram encaminhados 

ofícios ao MPSC e ao IDEAS. O processo encontra-se aguardando o posicionamento 

do Ministério público, a entidade já se pronunciou.  
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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 essenciais, 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 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 ao Presidente  todas as atividades do Conselho; 

 Cumprir as determinações da Presidência e do Plenário na realização de 

tarefas inerentes à sua função; 

 Emitir parecer técnico sobre matérias pertinentes. 

 Visita técnica quando necessária, desde que esteja dentro do Estado da 

Bahia.   
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CAPÍTULO 4  
Publicações 2020 
 

    A seguir algumas publicações em meios de 

comunicação: 

 
 ACM Neto, Bruno Reis e Leo Prates inauguram UPA Santo Antônio; 

 UPA Santo Antônio terá atendimentos domiciliar e psiquiátrico; 

 UPA de Roma é inaugurada com 26 novos leitos em Salvador; 

 Prefeito ACM Neto inaugura UPA de Roma, a 10ª na Capital; 

 UPA da Cidade Baixa terá plantão psiquiátrico; unidade abre neste sábado. 

 

https://www.acessepolitica.com.br/acm-neto-bruno-reis-e-leo-prates-inauguram-upa-

santo-antonio/ 

ACM Neto, Bruno Reis e Leo Prates inauguram UPA Santo 

Antônio 

 

Unidade terá atendimentos domiciliar e psiquiátrico e será uma das maiores do Brasil 

https://www.acessepolitica.com.br/acm-neto-bruno-reis-e-leo-prates-inauguram-upa-santo-antonio/
https://www.acessepolitica.com.br/acm-neto-bruno-reis-e-leo-prates-inauguram-upa-santo-antonio/
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UPA Santo Antônio terá atendimentos domiciliar e psiquiátrico  
 

 

Décima estrutura do tipo entregue pela Prefeitura em sete anos e meio, a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no bairro de Roma, terá duas novidades 
para a população: o Serviço de Atenção Domiciliar e atendimento médico psiquiátrico 
24h. A inauguração da maior estrutura do tipo na cidade e uma das maiores do país, 
que já começa a funcionar na noite de hoje, foi realizada nesta sexta-feira (26), com as 
presenças do prefeito ACM Neto e do vice, Bruno Reis, além do secretário municipal 
da Saúde (SMS), Leo Prates. 

Em cerimônia que teve direito à bênção do frei Mário, o prefeito salientou que a 
estrutura é a segunda mais importante na área da saúde implantada pela 
administração municipal em sete anos e meio – atrás apenas do Hospital Municipal de 
Salvador (HMS), na Boca da Mata. Com mais de 4 mil m² e investimento de R$10 
milhões, a UPA Santo Antônio chega em um período importante no enfrentamento à 
Covid-19, além de suprir a carência da região em atendimento de urgência e 
emergência. 

“Este é um momento de muita emoção, pois, desde meados de março, estamos 
vivendo muitas dificuldades no enfrentamento diário a essa pandemia que vem 
assolando o mundo e atingindo nossa capital. No início de 2013, Salvador só possuía a 
UPA de Periperi, que funcionava precariamente. Hoje está recebendo a décima 
unidade, após trabalho intenso de trabalho de construção de UPAs. A cidade tinha 
apenas 21 leitos e, agora, chega a 240 leitos nas unidades de pronto atendimento. Isso 
tudo para assegurar a vida das pessoas. É um legado que deixaremos para o futuro, 
independente da pandemia”, relatou ACM Neto. 
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“Essa unidade de pronto atendimento é mais um exemplo do trabalho de 
fortalecimento da urgência e emergência na cidade. Salvador já tem hoje mais UPAs 
do que preconiza o Ministério da Saúde, isso porque a gente tem que pensar nas 
pessoas, no conforto e na capacidade de atendimento. Essa região havia ficado 
desassistida nesse serviço e estava sobrecarregando a UPA San Martin. Agora, já 
desafoga a unidade lá e é um reforço importante para a Cidade Baixa e para toda a 
cidade”, completou o secretário Leo Prates. 

Estrutura – A unidade de saúde terá a atuação de 191 profissionais e a expectativa é 
de que sejam atendidas mais de 10 mil pessoas por mês. Os serviços oferecidos são 
nas áreas de medicina clínica, pediátrica, ortopédica, enfermagem, odontologia, 
serviço social, farmácia e apoio diagnóstico. 

A UPA Santo Antônio possui seis consultórios médicos, um consultório odontológico, 
laboratório, central de material esterilizado, duas salas de classificação de risco – uma 
para adulto e outra para pediátrico, sala de reanimação, sala de sutura, sala de gesso, 
sala de medicação, sala de inalação, observação adulto (masculino e feminino) e 
pediátrica. Além disso, há uma recepção, áreas administrativas e salas para 
infraestrutura, tais como copa, vestiários, depósito de material de limpeza e 
almoxarifado. 

São 26 leitos no total, sendo quatro de reanimação, 19 leitos de observação adulto, 
cinco pediátricos e mais três de isolamento. Há, ainda, duas salas de inaloterapia 
(adulto e pediátrico), duas salas de administração de medicamentos (adulto e 
pediátrico), além de salas de RX, ECG e sutura, serviço social, farmácia, laboratório e 
almoxarifado. 

Em casa – Iniciativa pioneira em Salvador, a UPA Santo Antônio tem o Serviço de 
Atenção Domiciliar, com duas Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 
(Emad). A iniciativa vai oferecer aos pacientes com casos leves atendimento e 
acompanhamento médico em casa. 

A medida tem como objetivo evitar hospitalizações desnecessárias e diminuir o risco 
de infecções. Além disso, melhora a gestão dos leitos hospitalares e o uso dos recursos, 
bem como diminui a superlotação de serviços de urgência e emergência. 

É uma forma de atenção à saúde oferecida na moradia do paciente e caracterizada por 
um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e 
reabilitação, com garantia da continuidade do cuidado e integrada à Rede de Atenção 
à Saúde. 

Psiquiatria – Também de forma inédita nas UPAs, o atendimento psiquiátrico será 
feito por um médico da área e funcionará em regime 24h. De acordo com o diretor de 
Urgência e Emergência do município, Ivan Paiva, o serviço permitirá o atendimento de 
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casos como surto psicótico, por exemplo, sendo o paciente encaminhado depois para 
um Centro de Atenção Psicossocial (Caps), se necessário. 

Samu – A UPA Santo Antônio abriga ainda uma base do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu), que antes funcionava no Centro Terapêutico Municipal Álvaro 
Rubem Pinho, no Bonfim. Além de mais amplo e proporcionar mais conforto às 
equipes, o novo local também é estratégico para atendimento às demandas da região 
e dar suporte à regulação de pacientes a hospitais. 

 

UPA de Roma é inaugurada com 26 novos leitos em Salvador 

 

Toda vez que os moradores da Cidade Baixa precisavam de atendimento médico eles 
procuravam a Unidade de Pronto Atendimento da San Martins (UPA), a estrutura que 
era mais próxima da região. Era, mas, agora, não será mais necessário fazer esse 
deslocamento. A partir desta sexta-feira (26) começa a funcionar a nova UPA Santo 
Antônio, no Largo de Roma. 

A unidade foi inaugurada pelo prefeito ACM Neto na manhã desta sexta, e os primeiros 
pacientes começam a ser atendidos ainda hoje, durante a noite. São 22 leitos clínicos 
e quatro salas vermelhas, estruturas montadas com respiradores para atender casos 
mais graves. A estimativa é de que sejam atendidas até 10 mil pessoas por dia. O 
investimento foi de R$ 10 milhões. 
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O prefeito destacou a importância da inauguração da unidade em um momento de 
pandemia, disse ser devoto de Santo Antônio e comparou o desempenho da saúde na 
capital baiana com outras cidades do país. 

"Me orgulho de ver Salvador, quando comparada com outras capitais do Brasil, em 
posição de vantagem na preservação das vidas. Veja que outras capitais que poderiam 
ser facilmente comparadas com a nossa têm números de mortos infinitamente 
maiores do que o que temos aqui em Salvador. Por que isso? Porque nós estávamos 
preparados enquanto equipe, enquanto gestão e enquanto cidade. Tomamos as 
decisões certas. Portanto, nesse momento em que não há espaço para comemoração, 
e nós não faremos, eu não posso deixar de registrar o meu orgulho de estar aqui, e 
mostrar que Salvador e Cidade Baixa têm uma unidade desse porte e construída com 
essa qualidade", afirmou. 

Na chegada, o prefeito recebeu uma imagem de Santa Dulce dos Pobres das mãos de 
Maria Rita, superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), como um presente e 
um agradecimento pela construção da nova UPA. O frei Mário deu uma benção antes 
da inauguração, e em seguida, a cerimônia teve continuidade.  

A UPA Santo Antônio é a décima unidade desse tipo na capital baiana. Neto frisou que 

em 2013, quando assumiu o comando da prefeitura, apenas a unidade de Periperi 

funcionava, e mesmo assim em condições precárias. Ele disse que essa foi a segunda 

obra mais importante da gestão, e citou a construção do Hospital Municipal, em 

Cajazeiras, como a mais relevante dos últimos sete anos em Salvador. 

A nova UPA tem 4 mil metros quadrados, a maior de Salvador, fica em frente ao 

Hospital Santo Antônio, e tem 191 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos. 

A novidade é um plantão psiquiátrico que estará à disposição, serviço que ainda não há 

nas outras UPAs da cidade. O local também terá atendimento domiciliar, com médicos 

e outros profissionais de saúde dando acompanhamento em casa aos pacientes que 

receberam alta. 

A UPA também terá uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 

espaço onde se equipes poderão descasar, repor as medicações das ambulâncias e fazer 

a higienização dos veículos. 

 

https://www.jornaldamidia.com.br/2020/06/26/prefeito-acm-neto-inaugurou-upa-de-roma-
a-10a-da-capital/ 

Prefeito ACM Neto inaugura UPA de Roma, a 10ª da capital. 
Redação  

26/06/2020  

https://www.jornaldamidia.com.br/2020/06/26/prefeito-acm-neto-inaugurou-upa-de-roma-a-10a-da-capital/
https://www.jornaldamidia.com.br/2020/06/26/prefeito-acm-neto-inaugurou-upa-de-roma-a-10a-da-capital/
https://www.jornaldamidia.com.br/author/redacao/
https://www.jornaldamidia.com.br/2020/06/26/prefeito-acm-neto-inaugurou-upa-de-roma-a-10a-da-capital/
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A estrutura da UPA em Roma (Cidade Baixa) terá funcionamento em regime 24 horas (Foto: 
Secom) 

O prefeito ACM Neto inaugurou nesta sexta-feira (26), às 10h, a nova Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de Salvador, localizada no Largo de Roma, na Cidade Baixa 
(em frente às Obras Sociais de Irmã Dulce).  

Trata-se da décima UPA da capital baiana – em 2013, quando assumiu a atual gestão, 
apenas a unidade de Periperi funcionava, e mesmo assim em condições precárias.  

Durante a solenidade de inauguração, ACM Neto anuncia novas medidas em bairros 
para conter a Covid-19 – Leia logo mais AQUI. 

A UPA é um equipamento fundamental, sobretudo neste momento de pandemia do 
novo coronavírus, ampliando o atendimento à saúde em casos mais graves e atuando 
articulado com o Samu e a regulação. A estrutura da UPA em Roma terá 
funcionamento em regime 24 horas, fazendo, entre outras funções, o primeiro 
atendimento em casos de natureza cirúrgica e de trauma. 

https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/24376-upa-da-cidade-baixa-tera-

plantao-psiquiatrico-unidade-abre-neste-sabado.html 

Sexta, 26 de Junho de 2020 - 12:04 

UPA da Cidade Baixa terá plantão psiquiátrico; unidade abre neste sábado 

por Ailma Teixeira 

https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/24376-upa-da-cidade-baixa-tera-plantao-psiquiatrico-unidade-abre-neste-sabado.html
https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/24376-upa-da-cidade-baixa-tera-plantao-psiquiatrico-unidade-abre-neste-sabado.html
https://www.bahianoticias.com.br/saude/noticia/24376-upa-da-cidade-baixa-tera-plantao-psiquiatrico-unidade-abre-neste-sabado.html
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Foto: Max Haack / Secom PMS 

A Prefeitura de Salvador inaugurou na manhã desta sexta-feira (26) o que o prefeito 
ACM Neto (DEM) chamou de "segunda obra mais importante" da sua gestão. Se trata 
da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, a décima da capital baiana. 
Situada em frente às Obras Sociais Irmã Dulce, no Largo de Roma, a UPA 24 horas deve 
atender mais de 10 mil pessoas por mês. 

De acordo com o gestor municipal, uma novidade é que ela terá um médico psiquiatra 
plantonista. "Nós sabemos que existem os casos psiquiátricos que precisam de um 
atendimento especial", frisa Neto. 

 Ao todo, serão 191 profissionais, sendo 70 médicos plantonistas das áreas clínica, 
pediatria, ortopedia e psiquiátrica. Além disso, o corpo funcional conta com diretor 
médico, técnicos de enfermagem, radiologistas, farmacêuticos e outros 
colaboradores. 
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Quanto à estrutura física, a unidade terá 26 leitos de observação, sendo sete 
femininos, sete masculinos, cinco infantis, três de isolamento e quatro "salas 
vermelhas", com respiradores, para receber pacientes em estado mais grave. De 
acordo com o prefeito, isso custará cerca de R$ 10 milhões aos cofres públicos por ano, 
mais ou menos o mesmo custo da obra. 

 Outras novidades da UPA são o atendimento domiciliar, que será realizado por uma 
equipe de médicos generalistas, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de 
enfermagem, e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à 
disposição. "Vai prestar toda assistência a essa região, acelerando ainda mais as 
respostas às demandas que exigem deslocamento", ressalta o prefeito na coletiva de 
inauguração. O atendimento em casa será dado aos pacientes em condição de deixar 
a unidade de saúde, mas ainda com necessidade de monitoramento até ter alta segura. 
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CAPÍTULO 5 
Conclusão 
 

A Prefeitura Municipal do Salvador finalizou o ano de 2020 com 11 (onze) 

Entidades qualificadas como OS, 04 (quatro) indeferimentos de qualificação, 

05 (cinco) transferências autorizadas para a gestão pelo modelo de 

Organização Social e 02 (duas) Prestações de Contas e cumprimento de metas 

trimestrais/anual, 01 (um) reequilíbrio econômico-financeiro e 01 (uma) 

inclusão de Serviço de Bariátrica ao Contrato de Gestão nº 018/2018, 

totalizando 24 (vinte e quatro) Resoluções publicadas.  

A Prefeitura incorporou ao seu Cadastro de Fornecedores, as seguintes 

Organizações Sociais:   

 Instituto ACQUA Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental; 

 Comunidade Cidadania e Vida – COMVIDA; 

 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Vida Humana – IADVH; 

 Instituto 2 de julho, Pesquisas e Intervenções para o Desenvolvimento 

Humano; 

 Beneficência Hospitalar de Cesário Lange; 

 Instituto de Telessaúde do Brasil – ITESB; 

 Lithocenter Hospital Dia Sociedade Simples LTDA; 

 Instituto de Apoio as Políticas Públicas – IAPP; 

 Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos – INSV; 

 Instituto Social Mais Saúde; 

 Instituto Vida e Saúde – INVISA. 

No decorrer de 2017/2020 totalizamos 51 (cinquenta e uma) entidades 

qualificadas como Organização Social, das quais 46 (quarenta e seis) na área da 

saúde, 01 (hum) na área da educação e 04 (quatro) na área da assistência. 

Foram assinados 02(dois) novos Contratos de Gestão: UPA Vale dos Barris 

através do Contrato nº 435/2020, firmado com a Fundação José Silveira – FJV e 

UPA Alfredo Bureau através do Contrato 436/2020 com o Instituto de Gestão e 

Humanização – IGH. 
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Algumas entidades que fazem parte do 
cadastro de OS junto a Prefeitura! 
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