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APRESENTAÇÃO 
Este Relatório apresenta os principais avanços feitos pelo Conselho de Gestão das 
Organizações Sociais – COGEOS no ano de 2018, tanto no que se refere ao 
cumprimento de todas as deliberações do Conselho como aos trabalhos realizados 
pela Secretaria Executiva do COGEOS. 

 

A trajetória das ações implementadas pelo Conselho de Gestão das Organizações 
Sociais - 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 alterado posteriormente pelo Decreto 29.576/2018.  

 

Tratou-se de um ano bastante produtivo para o Conselho, fruto, em grande medida, 
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 o ano de 2018 teve como marco importante a inauguração do 
Hospital Municipal de Salvador – HMS, através de Chamamento Público nº 001/2017, 
em 22/02/2018, que homologou a Santa Casa de Misericórdia da Bahia como 
instituição habilitada para realizar a gestão do HMS, conduzindo a assinatura do 
primeiro Contrato de Gestão nº 018/2018, conforme processo nº 6242/2018, 
publicado no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.190 de 30 de agosto de 2018. 

 

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7ksPjm6ffAhXFIZAKHRNfDMUQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj5vq7fm6ffAhWJIpAKHTxSCwgQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.todabahia.com.br/neto-confirma-inauguracao-do-hospital-municipal-de-salvador-para-4-de-abril-confira-fotos/%26psig%3DAOvVaw2sO1Lkshcpz7y2Ce5zbRgl%26ust%3D1545148158611263&psig=AOvVaw2sO1Lkshcpz7y2Ce5zbRgl&ust=1545148158611263
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O Hospital situa-se na Boca da Mata, próximo a Cajazeiras, onde são atendidos casos 
de urgência, emergência e ambulatoriais. Além de um completo parque de diagnóstico 
por imagem que oferece serviços de tomografia, ressonância magnética e endoscopia, 
possui um total de 210 leitos – 30 de UTI (adulto e pediátrico), sendo 150 de clínica 
médica cirúrgica e 30 de clínica pediátrica. Também oferece atendimento domiciliar a 
180 pacientes/mês que apresentarem condição de alta hospitalar, mas ainda 
necessitem de alguns cuidados assistenciais.  

 

O Contrato firmado com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, foi assinado em 28 de 
fevereiro de 2018, com inauguração em 04 de abril de 2018, quando houve a efetiva 
implantação da Unidade e o início da execução do contrato, com o respectivo 
acompanhamento e fiscalização. 

 

O relatório do 1º trimestre do Contrato (04/04 a 13/08/2018), apontando o ótimo 
desempenho do Hospital, desde sua inauguração, superando 23.234 (vinte e três mil 
duzentos e trinta e quatro) atendimentos realizados, com um total de 722 (setecentos 
e vinte e duas) cirurgias, mais de 15.000 (quinze) mil exames, oferecendo um centro 
de imagens com equipamentos de última geração com aparelhamento de RX digital. 

 

A antecipação de antecipação da prestação de serviços de saúde conduziu a 

necessidade do 1º Aditivo ao Contrato de Gestão do Hospital Municipal de 
Salvador, mediante Portaria MS/GM nº 1.981, de 3 de julho de 2018, com 

a ressalva que ao firmar o projeto do HMS, existiu toda uma relação estabelecida com 
o Ministério da Saúde, de acordo o perfil do HMS, justificando o sentido de buscar 
financiamento para as ações de média e alta complexidade da Unidade, considerando 
ser um Hospital Geral de alta complexidade, com porta de entrada de urgência e 
emergência, fazendo parte de uma rede do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

A publicação dessa portaria, importou na necessidade preeminente e urgente de 
antecipação das fases com o objetivo de implementar as etapas previstas para os 
exercícios 2018/2019.  

 

Esta alteração do contrato, não inclui mudança do objeto do Contrato de Gestão, 
sendo preservada as cláusulas contratuais, advertindo que a antecipação de fases foi 
imperiosa e necessária naquele momento, explicando que o Hospital estava em fase 
de plena expansão e consolidação do seu processo de implantação, esclarecendo que 
não se pode reter o recurso que está previsto em contrato, considerando estrutura 
preparada, com capacidade instalada ociosa,  ficando como antecipação de fase, para 
evitar uma desassistência. 

 

A 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 
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mantenedora o Hospital Santa Isabel 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 do Estado de São Paulo, 
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime – GAECO, bem como 

Sistema Único de Saúde – SUS, tendo em vista as várias denúncias encontradas 

através de pesquisas na Internet sobre as entidades que solicitaram a qualificação 
como Organização Social – OS.  

 

Também, foi realizado um trabalho de consulta no site do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, em relação aos processos de qualificação como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, pois as entidades com titularidade de 
OSCIP, não são passíveis de qualificação como OS, em conformidade com a Lei Federal 
nº 9.790/99, Art. 2º, Inciso IX, que rege a matéria. Os dados coletados são submetidos 
a apreciação do COGEOS, para que o Colegiado proceda a análise do pleito. Inclusive, 
foram encontradas situações de entidades que possuem as duas titularidades, em 
diversas esferas de poder, indo de encontro a legislação pertinente. 

 

 As reuniões ordinárias foram realizadas de acordo com o calendário anual 
previamente aprovado pelo Plenário, inclusive com distribuição de pauta com 08 (oito) 

dias de antecedência. No decorrer do ano de 2018, 04 (quatro) Reuniões 
Ordinárias (1ª Ordinária: 22/02/2018; 2ª Ordinária: 25/05/2018; 3ª Ordinária: 

23/08/2018 e 4ª Ordinária: 22/11/2018), todas com quórum de mais de 50% dos 
representantes, em conformidade com o regimento do COGEOS, republicado em 1º de 
junho de 2017 – Decreto nº 28.452/2017. 

 

As ações e iniciativas apresentadas estão endereçadas ao longo deste relatório através 
dos seguintes capítulos: 

 

 No Capítulo 1 está descrito o contexto organizacional do COGEOS, 

destacando a representatividade do Conselho dentro da estrutura da 
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. 
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 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. 
 

 

LEGISLAÇÃO E REGRAMENTOS APLICÁVEIS 

 Marco Legal Atual 

 Lei 8.631/2014 

 Decreto nº 28.232/2016 

 Decreto nº 28.452/2017 

 Decreto nº 29.576/2018 

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

 Áreas Transferidas 
 Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e institucional, 
proteção e preservação do meio ambiente, saúde, ação social e cultura. 
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 CAPÍTULO 1  
Contexto Organizacional  
 

A gestão Municipal, seguindo as transformações políticas, sociais e econômicas 

do país, redefiniu o seu papel como executor direto de atividades/serviços, e buscou 

um modelo de gestão organizacional mais eficiente, através do fortalecimento de 

parcerias com o terceiro setor, transferindo-lhe a responsabilidade na execução de 

atividades/serviços específicos, em conformidade com a legislação pertinente. 

Neste contexto, a Prefeitura lança o modelo de gestão das Organizações Sociais 

- OS, com base na Lei nº 8.631 de 25 julho de 2014, (gerada a partir da revogação da 

Lei nº 5.905 de 19 de janeiro de 2001) e Decreto de Regulamentação nº 28.232 de 28 

de dezembro de 2016, 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 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 contaremos com o apoio da 
Procuradoria Geral do Município de Salvador – PGMS, e os dois entes que exercem 
controle, Controladoria Geral do Município – CGM e o Tribunal de Contas do Município 
– TCM. 
 

1.2 Competências 
 
Competências: artigo 3º do Regimento do COGEOS, aprovado pelo Decreto 

28.452/2017. 

I - fomentar, supervisionar e coordenar a transferência de serviços e atividades às 

Organizações Sociais, como instrumento de colaboração e ferramenta de 

modernização da Administração Pública; 

II - promover estudos e diagnósticos com vistas à definição de diretrizes 

estratégicas e prioridades para a transferência de serviços e atividades às 

Organizações Sociais; 

III - avaliar os processos de transferência de serviços de interesse público para 

Organizações Sociais, de iniciativa das Secretarias do Município das áreas 

correspondentes às atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa cientifica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à ação social, a proteção e preservação do meio 

ambiente, à cultura e à saúde; 

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

tendo em vista, dentre outros critérios, a representatividade da sociedade civil 



 
 

 

 
 
 

 

RELATÓRIO ANUAL DO COGEOS - 2018 

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 2018  
 
2.1 Qualificações 

 

 Resolução 01/2018:  Aprova o Pedido de Qualificação da Associação 

Paulista para Desenvolvimento da Medicina – SPDM como Organização Social para 

atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 18131/2017, publicada 

no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.056 de 27 de fevereiro de 2018 – Decreto 

de Qualificação no DOM de 13 de março de 2018.  A SPDM é uma Associação Civil sem 

fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida de utilidade pública federal, 

estadual e municipal em harmonia com suas políticas de saúde e de educação, e 

também como Organização Social habilitada em vários estados, na gerência de 

serviços e organizações de saúde, por meio de convênios e contratos de gestão.  

Fundada em 1933, é dirigida por um Conselho Administrativo eleito pela Assembleia 

Geral dos Associados, de acordo com o seu Estatuto Social.  

 

 Resolução 02/2018:  Aprova o Pedido de Qualificação da Liga Álvaro Bahia 

Contra a Mortalidade Infantil – LABCMI como Organização Social para atuar na área da 

Saúde, em conformidade com o Processo nº 19357/2017, publicada no Diário Oficial 

do Município – DOM nº 7.056 de 27 de fevereiro de 2018 – Decreto de Qualificação no 

DOM de 13 de março de 2018.  A LABCMI, instituição privada, sem fins lucrativos, 

fundada em 17/06/1923, com a denominação de Liga Bahiana Contra a Mortalidade 

Infantil, que passou a ter esta designação a partir da resolução da Assembléia Geral de 

1º de junho de 1967, como homenagem especial a um de seus fundadores e presidente 

por mais de duas décadas, reconhecida de utilidade pública, com sede na Rua José 

Duarte, nº 114, Tororó, em Salvador-Ba. A instituição tem como objetivo a promoção 

integral à saúde da criança no Estado da Bahia.  

 

 Resolução 03/2018:  Aprova o Pedido de Qualificação do Lar Fabiano de 

Cristo como Organização Social para atuar na área da Assistência Social, em 

conformidade com o Processo nº 61/2017, publicada no Diário Oficial do Município – 

DOM nº 7.056 de 27 de fevereiro de 2018 – Decreto de Qualificação no DOM de 13 de 

março de 2018.  O Lar Fabiano de Cristo, fundado em 08 de janeiro de 1958, é uma 

associação para fins não econômicos, prestadora de assistência social, de âmbito 

nacional, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano, 

nº 19, salão 301 e salão 401, Centro, CEP 20.080-003.  
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 Resolução 07/2018:  Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde – IABAS como Organização Social para atuar na 

área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 7181/2018, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7.123 de 26 a 28 de maio de 2018. Diante de pesquisas 

realizadas pela SMS e pela Secretaria Executiva do COGEOS, há registros de 

investigação da entidade pelo Ministério Público de São Paulo e em razão dos fatos, os 

conselheiros avaliaram que diante das denúncias a entidade viola princípios da 

administração como probidade administrativa, moralidade, etc. A partir do que foi 

exposto, o conselho não sentiu necessidade de vistas ao processo por conta da 

gravidade das acusações trazidas, por conseguinte, a solicitação da entidade como 

Organização Social foi indeferida pelo Colegiado. 

 

 Resolução 12/2018:  Indefere 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 8831/2018, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM nº 7.188 de 28 de agosto de 2018. O que motivou o indeferimento foram as 

pesquisas realizadas sobre a entidade no site do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, que aponta a entidade como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIP, apesar de ter qualificação como OS, o que demonstra que tem entes 

da Federação que não estão observando os requisitos constantes na Lei de OSCIP, já 

que as titularidades são excludentes.    

 

 Resolução 13/2018:  Aprova o Pedido de Qualificação do Instituto de 

Desenvolvimento Inclusão e Assistência Social – IDEIAS como Organização Social para 

atuar na área da Assistência Social, em conformidade com o Processo nº 190/2018, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.188 de 28 de agosto de 2018 – 

Decreto de Qualificação no DOM de 04 de setembro de 2018.  O IDEIAS é uma 

associação civil, enquadrada sob a forma de Organização Sociedade Civil (MROSC) de 

caráter social de direito privado, sem fins econômicos.  

 

 Resolução 14/2018:  Aprova o Pedido de Qualificação do Agente de Direito 

da Criança e do Adolescente do Estado da Bahia – ADCAEB como Organização Social 

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

187/2018, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.188 de 28 de agosto 

de 2018 – Decreto de Qualificação no DOM de 04 de setembro de 2018. A ADCAEB é 

uma associação civil de caráter social de direito privado, integrada por agentes de 

direito da criança e do adolescente do estado da Bahia, sem fins econômicos, fundada 

em 03 de outubro de 2014. 
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 Resolução 15/2018: Indefere o Pedido de Qualificação da Associação de 

Proteção à Maternidade e à Infância de Ubaíra – Estratégias e Soluções em Saúde como 

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

1135/2018, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.188 de 28 de agosto 

de 2018.  A solicitação de qualificação foi indeferida mediante denúncias coletadas.  

 

 Resolução 16/2018:  Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto Albatroz 

de Desenvolvimento Humano como Organização Social para atuar na área da Saúde, 

em conformidade com o Processo nº 9440/2018, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.188 de 28 de agosto de 2018. O indeferimento foi baseado na 

ausência de atestados de capacidade técnica em nome da entidade, existente há 16 

anos.  

 

 Resolução 18/2018:  Aprova o Pedido de Qualificação da Associação Saúde 

em Movimento como Organização Social para atuar na área da Saúde, em 

conformidade com o Processo nº 9038/2018, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM nº 7.190 de 30 de agosto de 2018 – Decreto de Qualificação no DOM de 06 

de setembro de 2018.  A Associação Saúde em Movimento, 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 cientificas, culturais, educacionais e literárias nas 

ares de saúde, meio-ambiente, cidadania e desenvolvimento socioeconômico de 

comunidades no Brasil. Presta serviços de atendimento clínico geral, nas diversas 

especialidades médicas, medicina do trabalho, odontologia, terapia ocupacional, 

atendimento psicológico e psiquiátrico, distribuição de material didático a respeito 

do tema de saúde, realização de palestras para a comunidade sobre a relação 

saúde/doença e sobre sua prevenção, gestão hospitalar, dentre outros. 

 

 Resolução 19/2018: Indefere do Pedido de Qualificação do Instituto 

Brasileiro de Gestão Pública – IBGP como Organização Social para atuar na área da 

Saúde, em conformidade com o Processo nº 4486/2018, publicada no Diário Oficial 

do Município – DOM nº 7.209 de 26 de setembro de 2018.  Esta entidade já havia 

pleiteado qualificação na área da assistência no ano de 2017, havendo toda uma 

polêmica, porque a entidade na sua atividade principal, teria feito uma alteração no 

CNPJ para incluir 52 (cinquenta e duas) novas atividades, por fim o Conselho entende 

que na área social a entidade mostrou alguma experiência, este foi o motivo da 

qualificada na respectiva área. Em 2018, solicitou qualificação na área da saúde, e o 

Conselho orientou encaminhamento de ofício à entidade, requerendo que se 

manifestassem sobre a experiência técnica na área da saúde. Em relação a resposta 
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da entidade, o Colegiado achou bastante frágil, tendo em vista que o atestado de 

período mais longo foi do ano de 2015, e outros atestados foram de curta duração. 

Por unanimidade o Conselho decidiu não acatar a solicitação do pleito para a área da 

Saúde.  

 

 Resolução 20/2018:  Aprova o Pedido de Qualificação da Instituto Bom Jesus 

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

conformidade com o Processo nº 11032/2018, publicada no Diário Oficial do Município 

– DOM nº 7249 de 27 de novembro de 2018 – Decreto de Qualificação no DOM de 11 

de dezembro de 2018.  O Instituto é pessoa jurídica de direito privado, constituída por 

tempo indeterminado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira 

sem qualquer vinculação política ou religiosa, tendo como um dos objetivos a 

promoção da saúde observando a forma complementar de participações das 

organizações na forma preconizada pelo SUS. 

 

 Resolução 21/2018: Aprova o Pedido de Qualificação da Associação de 

Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe – APMIM como Organização Social 

para atuar na área da Saúde, em conformidade com o Processo nº 18721/2018, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.249 de 27 de novembro de 2018 

– Decreto de Qualificação no DOM de 11 de dezembro de 2018.  A APMIM é pessoa 

jurídica sem fins lucrativos, filantrópica, fundada em 12 de outubro de 1949, que tem 

como característica fundamental a importância na organização da comunidade para 

viabilizar a elaboração e execução de projetos tendo como foco principal o 

desenvolvimento de ações nas áreas da saúde, da assistência social e educação nas 

áreas de prestação de serviço de assessoria, de assuntos econômicos, planejamento, 

execução, e profissionais de interesses comuns e difusos, orientando suas atividades 

para   propiciar de forma integrada a utilização recíproca de seus projetos,  programas 

e serviços,  tendo como uma de suas diretrizes a promoção de ações de serviços de 

saúde, educação e assistência social gratuitos. 

 

 Resolução 22/2018: Revoga a Resolução nº 15/2018 e Aprova o Pedido de 

Qualificação da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Ubaíra – 

Estratégias e Soluções em Saúde como Organização Social para atuar na área da Saúde, 

em conformidade com o Processo nº 1135/2018, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.249 de 27 de novembro de 2018 Decreto de Qualificação no 

DOM de 11 de dezembro de 2018.  O processo foi indeferido anteriormente e a 

entidade entrou com pedido de reconsideração, com a juntada de novos documentos, 

sanando todas as dúvidas. O Conselho se posiciona favoravelmente a aprovação do 

pedido de qualificação. 

Esta entidade é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem o objetivo de ofertar 
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ao poder público, as melhores práticas de gerenciamento de pessoas, serviços, 

hospitais e demais equipamentos de saúde, tendo como missão prestar serviço de 

excelência nas áreas de assistência à saúde e educação permanente, garantindo o 

atendimento humanizado e gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros 

disponíveis, de modo a permitir a melhoria continua dos resultados. A S3 é formada 

por uma equipe multidisciplinar, gerindo unidades públicas de saúde no interior da 

Bahia. Fundada em 10 de abril de 1952, a instituição possui a Certificação das Entidades 

Beneficentes de Assistência Social (Cebas). 

 

Resolução 24/2018: Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto Nacional de 

Pesquisa e Gestão em Saúde – INSAÚDE como Organização Social para atuar na área 

da Saúde, em conformidade com o Processo nº 7249/2018, publicada no Diário Oficial 

do Município – DOM nº 7.249 de 27 de novembro de 2018.  Após denúncias de 

supostas irregularidades, o Conselho achou prudente o encaminhamento de ofícios 

para os entes: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Grupo de 

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, para os 

devidos esclarecimentos. As respostas aos ofícios, não conduzem a elementos 

suficientes para apreciação da matéria, levando o Conselho a deliberar 

encaminhamento de correspondência a entidade para que apresentasse atestados 

técnicos de execução de serviços de gestão, objetivando uma nova avaliação pelo 

Colegiado, já que as respostas vindas dos órgãos de São Paulo foram inconclusivas. 

Considerando que a entidade não nega as acusações, informando apenas que os 

problemas já tinham sido resolvidos, e diante da insegurança da capacidade de gestão 

e idoneidade da entidade, o Conselho resolve indeferir a solicitação do pleito. 

 

 Resolução 25/2018: Indefere o Pedido de Qualificação do Instituto Cultural, 

Educacional de Comunicação e Tecnologias para o Desenvolvimento da Bahia – IDEB 

como Organização Social para atuar na área da Assistência Social, em conformidade 

com o Processo nº 288/2017, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.249 

de 27 de novembro de 2018. Foram considerados alguns pontos, a exemplo de que os 

projetos que a entidade apresentou são todos da área da educação e não na área da 

assistência social, sendo ressaltado que a entidade não tem qualificação pelo Conselho 

de Assistência Social, que a questão é de fato a experiência. Objetivando subsidiar a 

decisão do Conselho, foi deliberado o encaminhamento de ofício à entidade, 

solicitando que se manifestassem sobre a experiência técnica na respectiva área. 

Conforme determinação do Colegiado foi encaminhado ofício através de Correios, 

retornando a SEMGE, pois o endereço não foi encontrado, sendo a própria presidente 

a retirá-lo na SEMGE. Ponderando o fato de que não foi obtido resposta e com base no 

§1 do Art.17 do Decreto que regulamenta a matéria, o pleito foi indeferido por não 
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cumprimento do prazo para resposta ao solicitado. 

 

2.2 Transferências 

 
 Resolução 04/2018 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Transferência 

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

de gestão por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 2522/2018-

SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.060 de 03 a 05 de março 

de 2018 – Decreto de Autorização no DOM de 16 de março de 2018. A Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) Valéria, inaugurada em março de 2014, não é uma 

unidade nova no conjunto da Rede Assistencial do Município de Salvador. Está 

vinculada tecnicamente à SMS/Diretoria de Atenção à Saúde e ligado ao Distrito 

Sanitário de São Caetano/Valéria (DS), com localização à Rua do Lavrador S/N Valéria. 

Estruturada com perfil para fazer atendimento em urgência e emergência, 100% SUS, 

regime de observação 24h e demais serviços de apoio assistencial e administrativo 

de referência para a população do Distrito Sanitário. 

 

 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALÉRIA  
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Trata-se de uma Unidade de Complexidade Intermediária entre as Unidades Básicas de 

Saúde, Unidades de Saúde da Família e a Rede Hospitalar compondo uma rede 

organizada. Apresenta pactos e fluxos previamente definidos, com o objetivo de 

acolher pacientes que a ela acorram por busca espontânea ou encaminhada. 

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

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 

 

Funcionamento, seguindo modelo de gestão terceirizada, por empresa filantrópica 

privada qualificada como beneficente de assistência social pelo DECEBAS/MS (Pró-

Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar), através de Contrato 

de nº 043/2014, de prestação de serviços. 

 

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) Valéria, 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 05/2018 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 

2706/2018-SMS, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.066 de 13 de 

março de 2018 – Decreto de Autorização no DOM de 21 de março de 2018. O 

Multicentro 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 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. 

 

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 06/2018 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Transferência 

da Administração do Multicentro Vale das Pedrinhas para o modelo de gestão por 

Organização Social, em conformidade com o Processo nº 2707/2018-SMS, publicada 

no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.066 de 13 de março de 2018 – Decreto de 
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Autorização no DOM de 21 de março de 2018. 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 aos adultos e crianças inseridas na rede assistencial da Cidade, sendo 

referência, preferencialmente, para a população do Distrito Sanitário. 

 

 
                      MULTICENTRO DE SAÚDE VALE DAS PEDRINHAS 

 

 

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 08/2018: Aprova o Pedido de Transferência da Administração da 

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

Organização Social, em conformidade com o Processo nº 6111/2018, publicada no  
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                       UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO BROTAS 

 

A Unidade de Pronto Atendimento Brotas, classificada como tipo III, 

qualificada e habilitada pelo Ministério da Saúde, construída e inaugurada em junho 

de 2016, vinculada tecnicamente à Diretoria de Atenção à Saúde/SMS, integrante da 

Rede Assistencial do Distrito Sanitário Brotas, está localizada no Jardim Santa 

Madalena nº 461, Campinas de Brotas, com perfil de atendimento em urgência e 

emergência, regime de observação 24h, e demais serviços de apoio assistencial médico 

e administrativo, como um serviço de referência para a população do Distrito Sanitário. 

 

 Resolução 09/2018 Ad Referendum: Aprova o Pedido de 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 

9787/2018, publicada no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.148 de 04 de julho 

de 2018 – Decreto de Autorização no DOM de 10 de julho de 2018.  

Inicialmente cabe registrar que esta 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 Liberdade (DSL), com localização à 

Rua Lima e Silva, nº 217, Liberdade. Estruturada com perfil de Atenção Especializada 

Ambulatorial, oferece atendimento em diversas áreas de forma multidisciplinar, 
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sendo programado para ofertar ações de média complexidade em saúde, 

desenvolvendo assistência integral 100% SUS aos adultos e crianças inseridas na rede 

assistencial da Cidade, sendo referência, preferencialmente, para a população do 

Distrito Sanitário. 

 

O Multicentro de Saúde Liberdade Prof. Bezerra Lopes realiza atendimento 

universal e gratuito à população, ofertando consultas nas especialidades médicas e 

não médicas e serviços de diagnóstico e tratamento, além de demais serviços de 

apoio assistencial e administrativo. 

 

Trata-se de uma unidade de Atenção Secundária preparada para dar assistência aos 

usuários do SUS que sejam referenciados da Rede de Atenção Municipal, com 

consultas médicas especializadas nas áreas de angiologia, cardiologia, clínica geral, 

dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, mastologia, 

nefrologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, reumatologia, tisiologia 

e urologia, além de exames de laboratório na área de análises clínicas, métodos-

gráficos em especialidades e diagnóstico por imagem de média complexidade, para 

funcionar como elemento estratégico de apoio diagnóstico à rede assistencial e ao 

paciente. 

 

 

              MULTICENTRO DE SAÚDE LIBERDADE – PROF. BEZERRA LOPES 

 

A adoção do modelo de gestão compartilhada – OS, governo e sociedade, para a 

gestão do Multicentro de Saúde Liberdade Prof. Bezerra Lopes, se 
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fundamenta no princípio da economicidade aliado à preservação da qualidade 

técnica da prestação dos serviços, a partir dos dados que foram obtidos como 

resultado das avaliações, envolvendo o atual Contrato de Prestação de Serviço 

nº 004/2016.  
 

Um maior nível de autonomia concedida às unidades sob gestão OS implica uma 

maior capacidade de controle e avaliação por parte do gestor municipal em relação 

aos resultados contratados, bem como um maior domínio dos órgãos de controle 

externo de novos conceitos e ferramentas focados no desempenho destas unidades, 

em detrimento do prevalente controle sobre procedimentos. 

 

 Resolução 10/2018 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Transferência 

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

por Organização Social, em conformidade com o Processo nº 9807/2018, publicada 

no Diário Oficial do Município – DOM nº 7.148 de 04 de julho de 2018 – Decreto de 

Autorização no DOM de 10 de julho de 2018.  

O Multicentro de Saúde Carlos Gomes não é uma unidade nova no conjunto 

da Rede Assistencial do Município de Salvador, inaugurado em junho de 2016, está 

vinculado tecnicamente à Diretoria de Atenção à Saúde/SMS e ligado ao Distrito 

Sanitário Centro Histórico (DSCH), com localização à Rua Carlos Gomes, nº 270 - 

Centro. 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 aos adultos e crianças inseridas na rede assistencial da Cidade, e demais 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, sendo referência preferencialmente para 

a população do Distrito Sanitário.  

 

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.  
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                                    MULTICENTRO DE SAÚDE CARLOS GOMES 
 

 

O modelo de gestão por organização social para o  Multicentro visa garantir o 

desenvolvimento das ações, tecnologias e relações, buscando intermediar a demanda 

dos usuários por serviços de saúde e o seu melhor acesso, garantindo a eficiência, 

eficácia e efetividade dos serviços oferecidos pelas unidades de saúde integrantes da 

Rede de Atenção à Saúde, garantindo que o usuário seja atendido no local mais 

próximo de sua residência, no nível de complexidade necessário e no menor tempo. 

 

Com maior flexibilidade administrativa e competência gerencial, e tendo por base o 

contrato de gestão, que permite fixar metas e condicionar ao seu cumprimento o 

repasse de recursos, o modelo reúne as condições necessárias para propiciar uma 

melhoria significativa do serviço público, direcionado ao interesse coletivo.  

 

A escolha da gestão compartilhada por Organização Social tem a seu favor a 

flexibilidade administrativa na contratação de pessoal e aquisição de bens, dentro de 

uma concepção administrativa por objetivos, onde preponderam os resultados 

alcançados vis-à-vis às metas pactuadas.  

 

 Resolução 11/2018 Ad Referendum: Aprova o Pedido de Transferência 

da Administração do Centro de Urgência Edson Teixeira Barbosa (Pronto 

Atendimento – PA) para o modelo de gestão por Organização Social, em 

conformidade com o Processo nº 10785/2018, publicada no Diário Oficial do 

Município – DOM nº 7.156 de 14 a 16 de julho de 2018 – Decreto de Autorização no 

DOM de 18 de julho de 2018.  
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                           CENTRO DE URGÊNCIA – EDSON TEIXEIRA BARBOSA 

 

O Centro de Urgência – Edson Teixeira Barbosa não é uma unidade nova, 

inaugurado em 2003, requalificado pela atual gestão em 2016, está vinculado 

tecnicamente à Diretoria de Atenção à Saúde/SMS, integrante da Rede Assistencial 

do Distrito Sanitário Cabula/Beirú (DSCB), com localização à Rua Hilda, nº2 

Pernambués. 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, sendo um 

serviço de referência para a população do Distrito Sanitário. 

 

 Resolução 23/2018: Aprova o Pedido de Transferência da Administração da 

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

Organização Social, em conformidade com o Processo nº 19178/2018, publicada no 

Diário Oficial do Município – DOM nº 7.249 de 27 de novembro de 2018 – Decreto de 

Autorização no DOM de 11 de dezembro de 2018.  

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Paripe está estruturada para 

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

regime de observação 24h e demais serviços de apoio assistencial e administrativo 

de referência para a população do Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário, situado à 

Av. São Luís, S/Nº, Paripe. 
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Trata-se de uma unidade de complexidade intermediária que articular-se com a 

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

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

saúde. 

 

 

 
                     UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PARIPE 

A adoção do modelo de gestão compartilhada – OS, governo e sociedade, para a 

gestão do PA   Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Paripe, se fundamenta no 

princípio da economicidade aliado à preservação da qualidade técnica da prestação 

dos serviços, a partir dos dados que foram obtidos como resultado das avaliações, 

envolvendo o atual contrato da entidade Instituto Médico de Gestão Integrada – 

IMEGE com a SMS.  

 

 

2.3 Execução e Acompanhamento do Contrato de 
Gestão 

 
 Resolução 17/2018:  Aprova a prestação de contas do Contrato de Gestão 

nº 018/2018 relativa ao trimestre de abril a junho/2018, firmado entre a Secretaria 

Municipal da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, para administrar o 
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Hospital Municipal de Salvador, conforme processo nº 6242/2018, publicada no Diário 

Oficial do Município – DOM nº 7.190 de 30 de agosto de 2018. 

 

2.4 Pendências 

 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH: 

Nas pesquisas para qualificação foi detectado denúncias referentes ao Hospital de 

Sorriso no Mato Grosso do Sul, apontando a existência de um relatório pela Auditoria 

do SUS. Após solicitação do relatório foi concedido vistas a Conselheiro, que solicitou 

encaminhamento de ofício a entidade para pronunciamento. Em resposta, a entidade 

nega e apresenta uma declaração publicada no seu site, sem nenhuma juntada de 

documentação que esclarecesse os fatos. O processo, mais uma vez, teve vista 

solicitada. Aguardando posicionamento.  

 

 Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde – IBDS:                        

A entidade só apresentou atestados de fornecimento de mão de obra. O Conselheiro 

solicitou encaminhamento de ofício para pronunciamento. Aguardando resposta. 

 

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 
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peças essências, a exemplo do Ofício de Manifestação de Interesse, 

composição da Comissão de Transferência e anexos utilizados para 

elaboração do Termo de Referência, assim como a orientação para o 

Estudo Técnico, que tem por finalidade proporcionar informações 

necessárias para que as setoriais possam tomar antecipadamente 

providências para correção de eventuais falhas, resultantes de possíveis 

fragilidades no planejamento; 

 Coordenar, dirigir e supervisionar os serviços de apoio técnico e 

administrativo do Conselho; 

 Preparar, sob orientação do Presidente, a agenda das reuniões do 

Conselho;  

 Convocar os membros do Conselho para as reuniões, por determinação 

do Presidente, distribuindo com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

úteis da data da reunião, a matéria da ordem do dia; 

  Secretariar as reuniões do Conselho, promovendo a lavratura das atas; 

 Preparar os atos e correspondências do Conselho; 

 Encaminhar matérias para despacho do Presidente; 

 Informar sistematicamente, ao Presidente, sobre todas as atividades do 

Conselho; 

 Cumprir as determinações da Presidência e do Plenário na realização de 

tarefas inerentes à sua função; 

 Emitir parecer técnico sobre matérias pertinentes. 

3.2 Possíveis estudos para ampliação em outras áreas 
3.2.1 Secretaria Municipal de Promoção Social e 
Combate à Pobreza – SEMPS 

 
Considerando as atribuições da Secretaria Executiva, a mesma prestou 

assessoramento junto à Secretaria Municipal de Promoção Social e 

Combate à Pobreza – SEMPS, através de reuniões com explanações 

sobre o modelo de gestão por OS, a ser utilizado na área da Assistência Social. 

Houve a apresentação por parte da SEMPS sobre o projeto de serviço de 

proteção social especial de média complexidade – Centro Dia, em reunião 

ordinária do COGEOS, para conhecimento do modelo, objetivando possíveis 

estudos, para que este serviço possa futuramente ser transferido para o 

modelo de OS, atualmente funciona com gestão própria.   

O Centro Dia para crianças de 0 até 6 anos caracteriza-se como um serviço 

de referência e apoio às famílias com crianças portadoras da microcefalia e 



 
 

 

 
 
 

 

RELATÓRIO ANUAL DO COGEOS - 2018 

deficiências associadas. Ele facilita o acesso ao direito constitucional à 

educação, articulando com sistemas locais de educação e com os setores da 

saúde, Centros Especializados em Reabilitação (CER), serviços de 

tratamento e avaliação diagnóstica, rede de atenção psicossocial, 

estratégias de acessos a medicamentos, órteses e próteses, tecnologia 

assistida e demais atenções em saúde do SUS, para ampliar as condições de 

acesso das famílias 

 

3.2.2 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – 
SECULT 
 
Em 29 de maio, ocorreu uma visita no escritório de Luiz Block (São Paulo), um dos 

participantes do Conselho Consultivo da Organização Social: IDBrasil Cultura, 

Educação, e Esporte, OS de Cultura responsável pela gestão do Museu do 

Futebol, desde sua inauguração em setembro de 2008, e do Museu da Língua 

Portuguesa, desde julho de 2012. 

 

Também no dia 29 de maio, aconteceu uma reunião na Secretaria da Cultura 

do Estado de São Paulo, representada por Luiz Fernando Mizukami, que faz 

parte do Sistema Estadual de Museus de São Paulo – SISEMSP, que 

congrega e articula os museus do Estado de São Paulo, com o objetivo   de 

promover a qualidade e o fortalecimento institucional em favor da preservação, 

pesquisa e difusão do acervo museológico paulista. A equipe da SEMGE esteve 

acompanhada por técnico da SECULT. 

 

 

3.2.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Urbanismo – SEDUR 

 
Conforme solicitação do Diretor de Parceria Público Privado – PPP, Gustavo 

Menezes, foi realizado reunião na SEMGE, com a presença da equipe da 

SEDUR, objetivando dar conhecimento sobre o modelo de gestão por OS na 

Prefeitura. 

3.3 Participação em Eventos 
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Em 28 de maio, no auditório do Teatro Sérgio Cardoso, na cidade de São Paulo, a 

Secretaria Executiva esteve presente no evento     “ 20 anos de Parceria – OS 
”, 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 

e pelo Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde – IBROSS 

e teve como principal objetivo: 

 

 aprofundar as discussões e debates com o intuito de informar e mobilizar a 

sociedade em favor da melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados 

pelas OSS aos usuários da rede pública; 

 difundir as boas práticas de gestão; 

 colaborar para o aperfeiçoamento das normas estabelecidas para a parceria 

entre as organizações e os governos; 

 promover estudos e pesquisas; 

 zelar pelos valores universais do SUS.  

O evento contou com palestra ministrada pelo ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, sobre o tema “A reforma do Estado: 20 Anos do modelo de OS”, que 

abrangeu todo o processo de modernização e a criação do modelo. Foram 

apresentados ainda cases de sucesso relacionados à saúde, cultura e ciência e 

tecnologia.  

 

Como resultado deste encontro, foi gerado um relatório de participação e 

encaminhado aos Conselheiros do COGEOS. 

 
3.4 Publicações 
 

 Suporte a Assessoria de Comunicação na divulgação das matérias 

referentes ao COGEOS, no Site da SEMGE; 

 Disponibilizar através da Assessoria de Comunicação da SEMGE, os 

manuais de orientação sobre o modelo de Gestão de OS. 

Nota Explicativa: Os manuais estão sendo disponibilizados internamente com as 

equipes que vem trabalhando nos processos de gestão por OS e no site da 

SEMGE, tão logo seja concluída a reestruturação do website da SEMGE. 
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Publicações 2018  
    A seguir algumas publicações: 

 
 ACM Neto inaugura o primeiro Hospital Municipal de Salvador; 

 Santa Casa abre inscrições para 681 vagas no Hospital Municipal de 

Salvador. 

 Pioneirismo: Hospital Municipal de Salvador ganha residência médica na 

emergência; 

 Hospital Municipal de Salvador começa a funcionar com 100% da 

capacidade; 

 Hospital Municipal de Salvador e UPAs registram quase 600 mil 

atendimentos em 2018; 

 Hospital Municipal de Salvador terá aporte federal de R$ 72,7 milhões. 

ACM Neto inaugura o primeiro Hospital Municipal de Salvador 

abr 04, 20180/  News BA 

 

https://newsba.com.br/2018/04/04/acm-neto-inaugura-o-primeiro-hospital-municipal-de-salvador/#respond
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A capital baiana esperou 469 anos para ganhar o primeiro hospital construído pela 

Prefeitura. Em um investimento histórico de mais de R$120 milhões, o Hospital 

Municipal de Salvador (HMS) agora é uma realidade. O equipamento, localizado em 

Boca da Mata, na região de Cajazeiras, foi inaugurado nesta quarta-feira (04) pelo 

prefeito ACM Neto (DEM) em clima de grande festa. Segundo ele, a estrutura não deixa 

nada a desejar a equipamentos do tipo da rede particular. 

Funcionando 24 horas por dia, o HMS está integrado à rede de urgência e emergência, 

servindo principalmente de retaguarda para os casos mais complexos das Unidades de 

Pronto-Atendimento (UPAs) e do SAMU de Salvador. O hospital tem ênfase em 

atendimentos de urgência e emergência, mas também contará com ambulatório de 

egressos da unidade hospitalar para suporte ao atendimento. A capacidade é de 500 

atendimentos por dia apenas no setor de urgência e emergência.  

São 210 leitos – 30 de UTI (adulto e pediátrico), 150 de clínica médica e cirúrgica e 30 

de clínica pediátrica. A emergência tem ênfase em traumatologia, ortopedia e 

urgências clínicas. Para isso, há 26 leitos de observação para adultos, 7 para crianças e 

22 poltronas para aplicação de medicamentos. Esse mesmo setor conta ainda com 

salas de curativo, aplicação de gesso e estabilização, de reanimação de vida e leitos 

similares ao de terapia intensiva.  

Vale frisar que, até o dia 29 deste mês, o HMS vai atender apenas casos de urgência 

enviados pelo SAMU e Central Municipal de Regulação. Nesse período para ajustes 

operacionais, a capacidade será de 30 atendimentos por dia. A partir do dia 30 de abril, 

com o funcionamento em 100%, o hospital estará aberto para todos os casos de 

urgência e emergência mediante classificação de risco. O atendimento ambulatorial 

será aberto no próximo dia 9.  

Estrutura – Com 100% em funcionamento, o hospital, que possui 800 funcionários e é 

gerido pela Santa Casa de Misericórdia, pode receber tanto pacientes regulados 

quanto por demanda aberta, após classificação de risco. O ambulatório de egressos da 

unidade hospitalar conta com consultórios de cardiologia, cirurgia geral, neurologia, 

cirurgia pediátrica, pediatria, generalista e ortopedia e traumatologia. Há ainda serviço 

Social, pré-consulta de enfermagem e agência de transfusão sanguínea. O Serviço de 

Apoio Diagnóstico Terapêutico oferece vários exames com objetivo de esclarecer o 

diagnóstico ou realizar procedimentos específicos para os pacientes.  
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A lista de serviços engloba exames laboratoriais (capacidade de 100 mil por mês), 

ressonância magnética, radiologia digital, ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, 

tomografia, eletroneuromiografia, eletroencefalografia, ecocardiografia, 

eletrocardiografia, teste de esforço, Holter e MAPA. A concepção arquitetônica do 

equipamento de saúde foi planejada por acomodações de hotelaria em espaços de 

dois leitos. O hospital também possui um heliponto e base SAMU. 

Atendimentos – A capacidade de internamento do HMS é de até 1,1 mil pacientes por 

mês. O Ambulatório de Egressos e o Hospital Dia está apto a realizar 3 mil consultas 

por mês. Já o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico tem capacidade de realizar 

13.150 exames mensalmente. Com seis salas, o bloco operatório pode realizar, 

mensalmente, até 500 intervenções cirúrgicas. Tudo isso com o HMS operando em 

100%.  

A programação assistencial é complementada por um Hospital Dia com um Centro de 

Vídeo-Endoscopias (com três salas de exames e oito poltronas de repouso) e uma 

Unidade de Atenção Domiciliar. Futuramente será associado ao Hospital Dia um bloco 

auxiliar que terá duas salas de cirurgia ambulatorial, 12 leitos de internação, um 

ambulatório cirúrgico, consultório de enfermagem e de anestesiologia, cujo objetivo é 

fazer o pré e pós-atendimento de pacientes cirúrgicos, além de mais 60 leitos de 

internamento e 20 leitos de UTI, totalizando 300 leitos e um centro de ensino e 

pesquisa no HMS. 
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Santa Casa abre inscrições para 681 vagas 

no Hospital Municipal de Salvador 
Postado em 16/mar/2018 - 

 
 
Os profissionais serão contratados em regime celetista 
Valter Pontes/Divulgação PMS 

A Santa Casa da Bahia abriu inscrições para 681 vagas do processo seletivo para o 
Hospital Municipal de Salvador. As inscrições começaram na quinta-feira (15) e vão até 
a próxima quarta (21). 

Os interessados deverão cadastrar o currículo, exclusivamente via internet, através do 
endereço eletrônico www.santacasaba.org.br/hms. Será considerado apenas um 
cadastro por pessoa e, havendo duplicação, prevalecerá o primeiro currículo enviado. 
Não serão aceitos currículos impressos. 

O processo seletivo será destinado ao preenchimento de vagas existentes e formação 
de cadastro de reserva. Os profissionais serão contratados em regime celetista, sendo 
5% das vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

Segundo a Santa Casa, os candidatos serão avaliados nas seguintes etapas 
classificatórias e eliminatórias: análise curricular, prova de conhecimentos teóricos, 
entrevista, exames médicos admissionais e entrega de documentação exigida. 

Ainda de acordo com a instituição, as provas de conhecimentos gerais e específicos 
terão questões objetivas, sendo considerados aptos para fins de classificação, os 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx-w7xW0YiUVl_0G9bD5kuimldihIDnyu21fF40btSLM9U-A/viewform
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candidatos que atingirem 6,0 (seis) pontos. A data das etapas não foi divulgada pela 
Santa Casa. 

 

Pioneirismo: Hospital Municipal 
de Salvador ganha residência 

médica na emergência 
O hospital será o primeiro do Estado a contar com 

programa de residência em medicina de emergência 

Tribuna da Bahia, Salvador  
22/01/2019 14:00 | Atualizado há 1 hora e 48 minutos 

       

Foto: Divulgação 

 

A partir de março, o Hospital Municipal de Salvador (HMS), gerido pela Santa Casa da 
Bahia, iniciará o programa de residência médica na área de emergência, sendo o 
primeiro hospital da Bahia a contar com tal iniciativa. Aprovado pelo Ministério da 
Educação, o programa terá duração de três anos e contemplará seis residentes por ano 

https://twitter.com/share
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.trbn.com.br/materia/I14398/pioneirismo-hospital-municipal-de-salvador-ganha-residencia-medica-na-emergencia
https://twitter.com/share
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.trbn.com.br/materia/I14398/pioneirismo-hospital-municipal-de-salvador-ganha-residencia-medica-na-emergencia
whatsapp://send/?text=https:/www.trbn.com.br/materia/I14398/pioneirismo-hospital-municipal-de-salvador-ganha-residencia-medica-na-emergencia
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para atuar nos atendimentos de emergência, contribuindo em diferentes frentes que 
envolvem a assistência emergencial.  

Os médicos residentes foram selecionados em novembro último, através de processo 
seletivo realizado pela Comissão Estadual de Residência Médica, Cerem-Bahia, e vão 
atuar sob a supervisão da Coordenação do Serviço de Urgência e Emergência do 
hospital.  A expectativa é que a participação dos residentes agregue ainda mais 
qualidade à assistência prestada aos pacientes, por meio da interface com a atividade 
acadêmica.  

No HMS, os residentes terão oportunidade de vivenciar experiências em diferentes 
áreas da urgência e emergência, desde a clínica médica, passando pela cirúrgica e até 
UTI (pediátrica e adulto), entre outras. “Ao longo da residência, há muita troca de 
informações e discussão entre as equipes sobre os casos recebidos pelo hospital. Isso 
permite atualizar as nossas práticas de saúde além de gerar novos conhecimentos”, 
afirma o médico-coordenador Municipal do Serviço de Urgência e Emergência, Ivan 
Paiva.  

Como funciona a residência – Consiste numa modalidade de pós-graduação na qual o 
ensino ocorre por meio de treinamento em serviço médico, sob a responsabilidade e 
orientação de profissionais médicos de elevada qualificação. No Brasil, as residências 
médicas são regulamentadas pelo Decreto nº 80281 de 05/09/1977 e regidas em 
âmbito nacional pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).  

Sobre o Hospital Municipal de Salvador 

Inaugurado em abril de 2018, o Hospital Municipal de Salvador está situado na Boca 
da Mata, próximo a Cajazeiras, onde são atendidos casos de urgência, emergência e 
ambulatoriais. Além de um completo parque de diagnóstico por imagem que oferece 
serviços de tomografia, ressonância magnética e endoscopia, possui um total de 210 
leitos – 30 de UTI (adulto e pediátrico), 150 de clínica médica cirúrgica e 30 de clínica 
pediátrica. Também oferece atendimento domiciliar a 180 pacientes/mês que 
apresentarem condição de alta hospitalar, mas ainda necessitem de alguns cuidados 
assistenciais. O hospital é administrado pela Santa Casa da Bahia, que foi selecionada, 
enquanto Organização Social (OS), mediante chamamento público realizado pela 
Prefeitura Municipal de Salvador. 
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Desde o início da manhã desta segunda-feira (22), o Hospital Municipal de Salvador 

(HMS) já funciona com 100% da capacidade instalada. Prevista para setembro de 2019, 

a Prefeitura de Salvador antecipou a terceira e última fase de implantação de serviços 

médicos com a disponibilização de mais 70 novos leitos. Com isso, a unidade situada 

em Boca da Mata, conta agora 210 leitos, sendo 180 de enfermaria e 30 de UTI adulto 

e pediátrico. 

A implementação permitirá ainda que a unidade hospitalar funcione com o suporte 
completo para realização de exames com grande procura na rede pública de saúde 
como ressonância magnética, ultrassonografia, além de um centro de endoscopia. 
Esses exames identificam e auxiliam no diagnóstico de diversas doenças, desde as mais 
simples até as com maior complexidade. 

“Conseguimos acelerar os processos de implantações dos serviços e com um ano de 
antecedência de acordo com a programação inicial, estamos entregando para 
população soteropolitana o Hospital Municipal com 100% da capacidade consistida”, 
comemorou Luiz Galvão, secretário municipal da Saúde. Uma vez com sua capacidade 
total ativada, a Prefeitura segue analisando o projeto de ampliação do HMS com a 
implantação de mais 90 leitos. 
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Em pouco mais de seis meses de funcionamento, o primeiro HMS realizou mais de 51 
mil atendimentos aos usuários SUS de toda a Bahia, sendo que aproximadamente 5 
mil admissões foram de pacientes provenientes de municípios do interior e outros 
estados. O setor de urgência e emergência foi o responsável pelo maior número de 
ocorrências, com 27 mil admissões. Desse total, pouco mais de 750 pacientes 
regulados das Unidades de Pronto Atendimento, o que representa uma média mensal 
de 150 pacientes. 

No local, são feitas cirurgias de urgência, como as de trauma, apendicite, abdômen 
agudo, e também algumas eletivas, como a de vesícula e hérnia. Alguns dos exames 
realizados são tomografia computadorizada, ecocardiograma, ultrassonografias, raio-
x, eletrocardiograma, eletroencefalograma e holter. No total, foram realizadas 1.320 
cirurgias e 32 mil exames. 

 

 

Hospital Municipal de Salvador e 

UPAs registram quase 600 mil 

atendimentos em 2018  
8 de janeiro de 2019 - 09:008 de janeiro de 2019 - 08:33  

 

https://informebaiano.com.br/99890/noticia/saude/hospital-municipal-de-salvador-e-upas-registram-quase-600-mil-atendimentos-em-2018
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Durante o ano de 2018, as unidades de urgência e emergência do município – o 
Hospital Municipal de Salvador (HMS) e as nove Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA) – realizaram juntas quase 600 mil atendimentos. Desse total, pouco mais de 80 
mil atendimentos foram prestados pelo HMS a usuários do SUS de toda a Bahia em 
oito meses de atividade. Desse total, 10% das admissões foram de pacientes 
provenientes de municípios do interior e de outros estados. Somam-se a isso as mais 
de 510 mil pessoas atendidas e 480 mil exames realizados nas UPAs administradas pela 
Prefeitura. 

O volume de admissões do Hospital Municipal deve-se, principalmente, à antecipação 
em um ano da capacidade total de acolhimento. Para este ano de 2019, a Prefeitura 
analisa o projeto de implantação de mais 90 leitos, que serão acrescentados aos 210 
já em funcionamento. 

Do total de atendimentos realizados no hospital, situado em Boca da Mata, o setor de 
emergência foi o responsável pelo maior número de ocorrências, com 41 mil 
admissões, seguido pelas internações, com 5.204. De abril a dezembro, foram 
registrados mais de 12 mil atendimentos ambulatoriais e cerca de 1.800 
procedimentos cirúrgicos. 

“A implantação da unidade tem reforçado o fluxo assistencial da rede hospitalar, não 
apenas para quem vive na capital, como também tem se tornado referência para 
pacientes do interior, sobretudo, da Região Metropolitana. A ampliação da oferta de 
serviços tem extrema importância, pois ajuda a reduzir o tempo de espera na fila da 
regulação”, afirma o coordenador médico hospitalar e de emergência de Salvador, Ivan 
Paiva. 

No local, são feitas cirurgias de urgência, como as de trauma, apendicite, abdômen 
agudo, e também algumas eletivas, como a de vesícula e hérnia. Alguns dos exames 
realizados são tomografia computadorizada, ecocardiograma, ultrassonografias, raio-
X, eletrocardiograma, eletroencefalograma e holter além de hemograma e urina. 

Resolutividade – Com funcionamento ininterrupto em regime 24 horas, as Unidades 
de Pronto Atendimento chamam atenção pelo alto índice de resolutividade. Em média, 
88% dos casos são solucionados nas próprias unidades, o que contribui 
significativamente para a diminuição de pacientes na fila da Central Estadual de 
Regulação. 

A eficiência dos serviços das UPAs de Salvador também tem atraído pacientes de 
outros municípios. Do total de atendimentos registrados, mais de 6 mil foram de 
usuários de cidades do interior do Estado, número que pode ser superior, uma vez que 
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cerca de 200 mil atendimentos realizados foram de pacientes cujas cidades de origens 
são ignoradas ou eram de fora do Brasil. 

No início de 2013, a capital baiana contava apenas com uma UPA. Desde então, um 
plano de expansão da rede de urgência e emergência teve início, com a construção de 
mais oito UPAs, otimizando o socorro à vida dos baianos. 

 
 

 

Inaugurado em abril deste ano, o Hospital Municipal de Salvador (HMS), na Boca da 
Mata, vai receber do governo federal R$ 72,7 milhões para atendimentos de média e 
alta complexidades. O montante é cerca de 75% do necessário para garantir o 
funcionamento da unidade por um ano, os outros 25% serão custeados pela prefeitura. 
Cerca de R$ 59 milhões para investimentos na saúde no resto do estado também foram 
liberados. 

A cerimônia de liberação ocorreu nesta sexta-feira, 6, no HMS e contou com a presença 
do prefeito, ACM Neto (DEM), do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, e do secretário 
municipal de Saúde, Luiz Galvão. 
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O prefeito comentou a importância do montante para a unidade. "Construir e equipar 
um hospital desse porte custou ao município aproximadamente R$ 120 milhões. No 
entanto, manter custa em média R$ 100 milhões por ano. Esse passo que demos é a 
garantia de que o hospital vai ter recursos para o funcionamento". 

O aporte de recursos, segundo o prefeito, vai antecipar fases de funcionamento do 
hospital. "O que estava previsto para funcionar em dezembro, nós conseguimos 
antecipar graças à publicação dessa portaria". 

Ainda segundo o prefeito, a Santa Casa, instituição que administra o hospital, vai poder 
contratar todos os profissionais previstos para trabalhar no HMS. 

Entretanto, o prefeito não revelou quando os profissionais vão começar a trabalhar. O 
HMS já conta com todos os serviços funcionando, porém a capacidade total só deve 
ser atingida em setembro de 2019, conforme informações da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS). 

Financiamento 

Na próxima semana, segundo o prefeito, deve ser assinado um financiamento de 120 
milhões de dólares com o Ministério da Fazenda e com o Banco Mundial. 

Do recurso destinado ao estado, R$ 27,4 milhões serão para habilitações e novos 
recursos. Entre os serviços que serão habilitados estão a nefrologia da Clínica de 
Hemodiálise de Irecê, o serviço de referência em doenças raras da Apae Salvador, o 
Hospital Estadual da Criança como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (Unacon), além de redefinição de limite financeiro para cirurgia 
cardiovascular pediátrica e ampliação de leitos de UTI em diversos hospitais. 

Também foi assinado um termo de doação de 41 veículos para combate a endemias, 
no valor de R$ 4,4 milhões, para 40 municípios. Nesta sexta, foram entregues 14 
caminhonetes para as cidades de Dario Meira, Camacan, Elísio Medrado, Lauro de 
Freitas, Ibititá, Ipupiara, Cafarnaum, Santanópolis, Jeremoabo, Santa Maria da Vitória, 
Glória, São Félix do Coribe e Paramirim. 

Outros R$ 2,4 milhões serão destinados para habilitações e novos recursos para os 
municípios de Canarana, Cruz das Almas, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Teixeira 
de Freitas e Vitória da Conquista. 

Esses recursos podem ser usados para habilitar Caps, renovação de Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), qualificação de Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), redefinição de limite para cirurgia cardiovascular pediátrica, entre 
outros. Também estão previstos R$ 24,8 milhões para autorizações de liberações de 
novos recursos. 
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CAPÍTULO 4 
Parceria: Entidades e Prefeitura  
 
A Prefeitura Municipal de Salvador finalizou o ano de 2018 com 09 (nove) 

entidades qualificadas. Ocorreram também 06 (seis) entidades que não foram 

qualificadas e 08 (oito) transferências autorizadas para a gestão pelo modelo 

de Organização Social.  

A Prefeitura agregou este ano parceria com as seguintes entidades:   

 Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina – SPDM 

 Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil – LABCMI 

 Lar Fabiano de Cristo 

 Instituto de Desenvolvimento Inclusão e Assistência Social – IDEIAS 

 Agente de Direito da Criança e do Adolescente do Estado da Bahia – 

ADCAEB 

 Associação Saúde em Movimento 

 Instituto Bom Jesus Educação e Cidadania 

 Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Mutuípe – APMIM 

 Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Ubaíra – 

Estratégias e Soluções em Saúde 

 

No decorrer de 2017/2018 totalizamos 23 (vinte e três) parceiros, elecando as 

entidades qualificadas em 2017, conforme relação abaixo:   

 Pró Saúde Associação Beneficente de Assistência Social; 

 Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar – 

IBDAH; 

 Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação – INTS; 

 Instituto Médico de Gestão Integrada – IMEGI; 

 Santa Casa de Misericórdia da Bahia – SCMBa; 

 Instituto de Gestão e Humanização – IGH; 
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 Grupo de Apoio à Criança com Câncer – GAAC; 

 Fundação José Silveira – FJS; 

 Fundação ABM de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde – FABAMED; 

 Instituto Brasileiro de Gestão Pública – IBGP; 

 Associação Obras Irmã Dulce – AOSID; 

 Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral – NACPC; 

 Instituto Sócrates Guanaes – ISG; 

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. 
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Confira as entidades que fazem 

parte dessa parceria! 
 

 

 

 

 

                                               

 

                                                                  


