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PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, POR
MEIO DA SECRETARIA DA SÁUDE, E OS
MUNICípIOS DE CAMPO ALEGRE DE
LOURDES, CANUDOS, CASA NOVA, CURAÇÁ,
JUAZEIRO, PILÃO ARCADO, REMANSO,
SENTO SÉ, SOBRADINHO E UAUÁ COM A
FINALIDADE DE CONSTITUIR O CONSÓRCIO
PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE
JUAZEIRO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL
N° 11.107, DE 06 DE ABRIL DE 2005, A FIM DE
IMPLEMENTAR AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA,
EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS E
DIRETRIZES DO SUS.

o ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJIMF sob o nO 13.937.032/0001-60, com sede na Avenida Luiz
Viana Filho, 3" Avenida, nO 390, Ala Sul, 3° andar, Centro Administrativo da Bahia,
Salvador - Bahia, doravante denominado simplesmente ESTADO, representado, neste ato,
pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
RUI COSTA, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE - SESAB, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 13.937.131/0001-41, situada na Avenida Luiz Viana Filho, nO 400,
Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, representada, neste ato, por seu
Secretário, Sr. FÁBIO VILAS-BOAS PINTO, e os Municípios de CAMPO ALEGRE
DE LOURDES, com sede na Avenida 7 de setembro, s/n, Centro, Campo Alegre de
Lourdes, CEP: 47.220-000, inscrito no CNPJ sob o nO 14.117329/0001, representado,
neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ENILSON MARCELO
RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CPF nO 18726461587, residente e domiciliado à
Rua 11 Seabra, lO, Centro, Campo Alegre de Lourdes, CEP: 47220-00; CANUDOS, com
sede à Praça da Matriz, s/n, Centro, CEP: 48,520-000, inscrito no CNPJ sob o n°
13.343.967/0001-18, representado, neste ato, pelo chefe do Poder Executivo Municipal,
GENARIO RABELO DE ALCANT ARA NETO, inscrito no CPF sob o n°
66506042591, residente e domiciliado no Acampamento do Nocs, s/n, Centro, Canudos-
BA, CEP: 48.520-000; CASA NOVA, com sede na Praça Gilson Viana, O, CEP: 47.300-
000, inscrito no CNPJ sob o nO13.691.811/0001-28, representado, neste ato, pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal, WILKER OLIVEIRA TORRES, inscrito no CPF n°
92666272591, residente e domiciliado à quadra J, n° 26, Centro, Casa Nova - BA, CEP:
47.300-000; CURAÇÁ, com sede na Praça Bom Jesus, Centro Histórico, Curaçá, CEP:
48-930-000, inscrito no CNPJ sob o n° 13.915.640/0001-73, representando, neste ato, pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal, PEDRO ALVES DE OLIVEIRA, inscrito no CPF
sob o n° 66624975504, residente e domiciliado à Praça Bom Jesus, 05, Centro Histórico,
Curaçá, CEP: 48.930-000; JUAZEIRO, com sede na Praça Barão do Rio Branco, s/n,
Sede, Juazeiro-BA, CEP: 48.903-400, inscrito no CNPJ sob o nO 13.915.632/0001-27,
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representado, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, MARCUS PAULO
ALCANTARA BOMFIM, inscrito no CPF sob o nO 60416670563, residente e
domiciliado à Rua Raul Alves, 06, Santo Antônio, Juazeiro-BA, CEP: 48.903-000; PILÃO
ARCADO, com sede na Praça Coronel Franquelin, s/n, Centro, Pilão Arcado, CEP:
47.240-000, inscrito no CNPJ sob o n° 13.692.033/0001-91, representado, neste ato, pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal, MANOEL AFONSO MANGUEIRA, inscrito no
CPF sob o nO 68761856568, residente e domiciliado à Rua Professora Alzira
Comandaroba, 95, Centro, CEP: 47.240-000; REMANSO, com sede na Praça Manoel
Firmo Ribeiro, 104, Centro, Remanso, CEP: 47.200-000, inscrito no CNPJ sob o nO
13.909.247/0001-77, representado, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
JOSÉ CLEMENTINO DE CARVALHO FILHO, inscrito no CPF sob o nO
5973791572, residente e domiciliado à Rua De1clides Braga, nO49, Centro, Remanso,
CEP: 47.200-000; SENTO SÉ, com sede à Praça Dr. José Juvêncio Alves, s/n, Sento Sé,
CEP: 47.350-000, inscrito no CNPJ nO13.692.736/0001-10, representado, neste ato, pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal, ANA LUIZA RODRIGUES DA SILVA PASSOS,
inscrito no CPF sob o nO3061513590, residente e domiciliado à Av. Beira Rio, s/n, Centro,
Sento Sé, CEP: 47.350-000; SOBRADINHO, com sede na Av. José Balbino de Souza,
s/n, Centro, Sobradinho-BA, CEP: 48925-000, inscrito no CNPJ sob o nO
16.444.804/0001-10, representado, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN, inscrito no CPF sob o nO555057593,
residente e domiciliado à Rua Promissão, 20, Santana, Sobradinho-BA, CEP: 48925-000;
UAUÁ, com sede na Praça Belarmino José Rodrigues, s/n, inscrito no CNPJ sob o nO
13.698.758/0001-97, representado, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
LINDOMAR DE ABREU DANTAS, inscrito no CPF sob o nO66503213549, residente e
domiciliado à Rua Belarmino Peixinho, 60, Centro;

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 196 e 241 da Constituição Federal e 233 da
Constituição Estadual, que reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado,
garantindo o acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação; ~

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril de 2005, que
instituiu o Consórcio Público como mecanismo de planejamento e implementação de
políticas, programas e projetos de interesse público;

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Federal nO6.017, em 17 de janeiro de 2007,
que regulamentou a Lei Federal n° 11.107/05, consolidando o regime juridico dos
consórcios públicos brasileiros,

RESOLVEM

celebrar o presente Protocolo de Intenções a ser ratificado por Lei
pelos poderes Legislativos dos entes signatários, que se regerá pelas disposições contidas
na Lei Federal n° 11.107, de 06 de abril de 2005, e no Decreto Federal n° 6.017, de 17 de
janeiro de 2007, observadas as seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA
PERSONALIDADE JURÍDICA

DA DENOMINACÃO E DA

o Consórcio Público previsto neste Protocolo de Intenções será
constituido na forma de associação pública, de natureza autárquica e interfederativa, com
personalidade juridica de direito público, criado conforme o previsto na Lei Federal
n° 11.107, de 06 de abril de 2005, sob a denominação de Consórcio Público
Interfederativo de Saúde da Região de Juazeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS E DAS FINALIDADES

o Consórcio Público de Saúde da Bahia tem por objetivo a
cooperação técnica e financeira na área de saúde entre os entes federados, visando à
promoção de ações de saúde pública assistenciais, prestação de serviços especializados de
média e alta complexidade, em especial: Serviços de Urgência e de Emergência hospitalar
e extra-hospitalar; Ambulatórios especializados, Policlínicas; Centros de Especialidades
Odontológicas - CEOs; Assistência Farmacêutica, entre outros serviços relacionados à
saúde, em conformidade com os principios e diretrizes do SUS, bem como com o Plano
Diretor de Regionalização - PDR do Estado da Bahia.

~ 10 - A finalidade dos Consórcios de Saúde deverá constar no
Plano de Saúde, no Plano Plurianual- PPA, na Lei Orçamentária Anual- LOA do Estado e
dos Municípios consorciados, com os objetivos especificos de:

I - planejar, programar e executar programas, projetos, ações,
atividades e serviços na área da saúde, de acordo com os objetivos previstos nesta
Cláusula;

II - fortalecer as instâncias colegiadas locais e regionais e o
processo de descentralização das ações e serviços de saúde;

III - compartilhar recursos financeiros, tecnológicos e de gestão de
pessoas, e o uso em comum de equipamentos, serviços de manutenção, tecnologia da
informação, de procedimentos de licitação, de unidade prestadoras de serviços,
instrumentos de gestão, em especial programação assistencial e plano de gerenciamento do
consórcio, entre outros, obedecendo às normas da regionalização;

IV - prestar cooperação técnica, realizar treinamento, estudos
técnicos e pesquisa e executar ações conjuntas de prestação de serviços assistenciais e de
vigilância em saúde;

V - estabelecer vínculo de cooperação e articular esforços, com
vistas a criar condições de viabilidade, eficiência, eficácia e melhores resultados na gestão
da saúde dos Municípios consorciados; e
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VI - promover a capacidade resolutiva, ampliar a oferta e o acesso
da população aos serviços de saúde.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURACÃO

o Consórcio Público de Saúde da Bahia terá prazo indeterminado,
sendo assegurado, pelos seus signatários, o cumprimento das responsabilidades assumidas
em relação aos financiamentos concedidos durante a vigência do Consórcio.

Parágrafo único - Fica assegurado a cada um dos Partícipes o
direito de denunciar o presente Protocolo de Intenções, desde que, por escrito e com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observado o disposto na Cláusula Décima Quinta
deste Instrumento.

CLÁUSULA OUARTA - DA SEDE DO CONSÓRCIO

A sede do órgão executor do Consórcio será localizada no
município de Juazeiro.

~ 10 - O Governo do Estado proverá condições estruturais e
financeiras iniciais para a instalação da sede do Consórcio.

~ 2" - Caberá à Assembleia Geral a decisão acerca da alteração da
sede do Consórcio.

CLÁUSULA OUINTA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA E
TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO

A área de abrangência do Consórcio será constituída pela soma dos
territórios dos respectivos Municípios signatários.

Parágrafo único - O Consórcio fica autorizado a representar os
entes da Federação consorciados perante outras esferas de Governo, no tocante a assuntos
de interesse comum e intrinsecamente ligados à política assistencial, uma vez aprovado
pela Assembleia Geral.

CLÁUSULA SEXTA - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Consórcio Público apresentará as seguintes instâncias, sem
prejuízo de outras definidas em seu Estatuto, conforme decisão da Assembleia Geral:
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I - Assembleia Geral - composta por todos os entes consorciados;

II - Presidência do Consórcio - exercente da representação legal da
associação pública;

III - Diretoria Executiva - responsável pela gestão diária das
atividades consorciais.

~ 1° - A organização da Diretoria Executiva será disposta em
Estatuto, aprovado pela Assembleia Geral.

~ 2" - A Presidência do Consórcio constitui função não-
remunerada.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral, instãncia máxima do Consórcio, será
composta por todos os consorciados, representados pelos Prefeitos dos Municípios
integrantes do Consórcio e por representantes do Estado, indicados pelo Governador, e as
deliberações serão tomadas por consenso entre os consorciados ou, em última instância, as
decisões serão tomadas por maioria dos participantes presentes.

~ 1° - A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente, a cada 03
(três) meses, mediante convocação da Diretoria Executiva, com, no mínimo, 10 (dez) dias
de antecedência, mediante ofício-circular e/ou e-mai!o

~ 2" - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente, quando
convocada pelo Presidente ou por solicitação subscrita da maioria simples dos votos de
seus membros, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, mediante ofício
circular e e-mai!o

~ 3° - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do
Consórcio, Chefe do Poder Executivo de um dos Municípios consorciados, eleito pelos
membros integrantes do Consórcio, em escrutínio secreto, por maioria absoluta dos votos
de seus membros, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição por apenas uma
recondução consecutiva.

~ 4° - As decisões da Assembleia Geral serão adotadas por maioria
de votos dos membros presentes.

~ 5° - Para o funcionamento da Assembleia Geral, é exigida a
presença de, pelo menos, metade de seus membros.

~ 6° - A representação de votos na Assembleia Geral terá, como
critério, a base populacional, conforme segue:
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I - Municípios até 35.000 habitantes - OI (um) voto;

II - Municípios acima de 35.000 habitantes até 75.000 habitantes -
02 (dois) votos;

III - Municípios acima de 75.000 até 105.000 habitantes - 03 (três)
votos;

IV - Municípios acima de 105.000 habitantes - 04 (quatro) votos;

V - O Estado terá 2/5 (dois quintos) do total dos votos da
Assembleia Geral.

~ 7° - Em função do disposto no 9 6° desta Cláusula, a soma dos
votos dos Municípios, respeitadas as proporções estabelecidas, equivalerá a 3/5 (três
quintos), cabendo ao Estado quantidade de votos correspondentes aos 2/5 (dois quintos)
restantes, desprezando-se resultados fracionários inferiores a 0,5 (zero vírgula cinco) e
arredondando-se, a partir de 0,5 (zero vírgula cinco), o número obtido para o inteiro
subsequente quando do cálculo dos votos estaduais.

~ 8° - O Estatuto do Consórcio será aprovado pela Assembleia
Geral por maioria de votos dos membros presentes.

~ 9° - A alteração do Estatuto supracitado poderá ocorrer mediante
proposta do Presidente ou da Assembleia Geral, aprovada por 2/3 (dois terços) dos votos
de seus membros.

CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO DE PESSOAS

As atividades do Consórcio poderão ser executadas por
profissionais com vínculo público, cedidos pelos participantes do Consórcio em função das
especificidades requeridas, por pessoal contratado por tempo determinado e pelos
empregados pertencentes ao quadro da associação pública, observado o seguinte:

I - o pessoal do quadro do Consórcio será regido pela Consolidação
das Leis Trabalhistas - CLT e admitidos mediante aprovação em concurso público de
provas ou provas e títulos;

II - os entes consorciados ou os com eles conveniados poderão
ceder servidores, na forma e condições da legislação de cada um, realizando-se a
compensação de créditos pela cessão de servidores com ônus de acordo com critérios
estabelecidos no Estatuto da associação pública, observado o disposto nos respectivos
Contratos de Programa e/ou Rateio;
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III - os servidores cedidos permanecerão no seu regime de trabalho
originário, podendo ser concedidos adicionais ou gratificações de acordo com a função
exercida, competência e carga horária;

IV - o servidor cedido ao Consórcio Público permanece, para todos
os efeitos, vinculado ao seu regime laboral originário, celetista ou estatutário, não se
estabelecendo vínculo funcional ou trabalhista com o Consórcio;

V - a contratação por prazo determinado para atendimento de
excepcional interesse público, terá duração de OI (um) ano, prorrogável por mais um, e
poderá abranger as seguintes categorias profissionais:

a) Médico: Clinica Cirúrgica, Clínica Médica,
Gastroenterologia, Urologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia/obstetrícia,
Mastologia, Cardiologia, Anestesiologia, Endocrinologia, Neurologia, Endoscopia
Digestiva, Ortopedia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Angiologia e outras
especialidades médicas;

b) Assistente Social, Enfermeiro, Farmacêutico,
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Odontólogo, Biólogo, Psicólogo, Engenheiro
Clinico e Terapeuta Ocupacional;

c) Atividades Auxiliares de Saúde: Auxiliar de Enfermagem,
Auxiliar de Patologia Clínica, Citotécnico, Técnico de Enfermagem, Técnico de Patologia
Clinica e Técnico de Radiologia e Técnico de Laboratório;

d) Outras Atividades administrativas: Assistente de serviços
gerais, Técnico de informática e motorista.

VI - as funções de Direção e de Assessoria serão preenchidas por
critérios técnicos de competência, experiência comprovada na Gestão e/ou Saúde Pública,
por profissionais de nível superior.

~ 10 _ São consideradas necessidades temporárias de excepcional
interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - atender a situações de calamidade pública;

III - atender a serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem

a pré-determinação do prazo;

IV - atender ás necessidades do regular funcionamento das
unidades de saúde do Consórcio, enquanto não houver candidatos aprovados em concurso,
em número suficiente para atender à demanda mínima e nos casos de substituição
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decorrentes de licença-prêmio, licença maternidade ou licença médica dos ocupantes dos
empregos ou cargos permanentes;

v - atender a outras situações de urgência definidas em lei.

~ 2° - A contratação por prazo determinado para atendimento de
excepcional interesse público será precedida de processo seletivo amplamente divulgado,
observadas, no mínimo, as seguintes regras:

I - publicação de extrato do ato convocatório em Diário Oficial do
Estado;

II - disponibilização de inteiro teor do ato convocatório em site
oficial do órgão ou entidade responsável por sua realização;

III - publicação de todas as etapas e da homologação do resultado
em Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA NONA - DOS ACORDOS E PARCERIAS

Para cumprir as suas finalidades, o Consórcio Público de Saúde da
Bahia poderá:

I - adquirir e/ou receber em doação, destinação ou cessão do uso de
bens móveis e imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de
gestão associada de serviços públicos;

II - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza,
receber auxílios, contribuições e subvenções de outras entidades e órgãos governamentais
ou da iniciativa privada no que couber;

III - realízar licitação e celebrar contratos, de acordo com o
disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sem prejuízo de outras normas
jurídicas aplicáveis;

IV - contratar e ser contratado pela administração direta ou indireta
dos entes consorciados, dispensada a licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei
Federal nO8.666/93;

V - outorgar concessão, permlssao ou autorização de obras ou
serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio, que deverá
indicar o objeto da concessão, permissão ou autorização.

Parágrafo único - O Consórcio Público observará as normas de
Direito Público no que concerne à realização de licitação e celebração de contratos,
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principalmente o disposto nos arts. 23, 24, 26 e 112 da Lei Federal n° 8.666, de 21 dejunho
de 1993, sem prejuízo de outras normas jurídicas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO RATEIO DAS DESPESAS

o Contrato de Rateio será formalizado em cada exerC1ClO
financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com
exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em
programas e ações contemplados em plano plurianual.

~ 1" - Fica autorizada, na conformidade do art. 167, inciso IV, da
Constituição Federal, a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para
atender às necessidades do Consórcio, na forma estabelecida nos Contratos de Programa
e/ou Rateio, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer a vinculação ora
prevista.

~ 2" - Os entes consorciados poderão remanejar entre si parcelas
dos recursos dos Fundos de Saúde derivadas tanto de receitas próprias como de
transferências obrigatórias, que serão administradas segundo modalidade gerencial
pactuada pelos entes envolvidos.

CLÁUSULA DÉCIMA
PROGRAMA

PRIMEIRA DO CONTRATO DE

O Contrato de Programa será formalizado para fins de constituição
e regulação das obrigações que um ente da Federação, inclusive sua administração indireta,
tenha para com outro ente da Federação, ou para com o Consórcio Público, no âmbito da
gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou
parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços
transferidos, observados os seguintes critérios:

I - prestar atendimento ambulatorial de média complexidade
programado para a população residente dos Municípios consorciados, nas especialidades
contratadas, em dias e horários previamente definidos, com escala dos profissionais
publicada em cada Unidade de Saúde;

II - dar suporte de meios complementares de diagnóstico e terapia
(laboratório e imagem) para as especíalidades contratadas, assegurando resolubilidade
microrregional;

III - assegurar assistência farmacêutica que dê suporte mínimo ao
processo de tratamento e recuperação da saúde;
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IV - assegurar a contrarreferência para o Programa Saúde da
Família - PSF, dos Municípios de origem do paciente, com laudos e prescrição claramente
escritos e resumo de alta assinado por especialista;

V - manter prontuários atualizados e detalhados do paciente por 05
(cinco) anos, no mínimo;

VI - alimentar os Sistemas de Informação em Saúde Nacionais e,
em particular, o Sistema de Agravos Notificáveis - SINAN e Sistema de Informação
Ambulatorial - SIA;

VII - estabelecer fluxo de referência para Unidade de Saúde de
maior complexidade, assegurando a equidade vertical.

Parágrafo único - No caso de a gestão associada envolver também
a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da Federação consorciados,
este deverá obedecer o previsto nos incisos anteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
AUTORIZAÇÃO

DA RATIFICAÇÃO E

Nos termos do art. 5° da Lei Federal n° 11.107, de 6 de abril de
2005, este Protocolo de Intenções deverá ser ratificado, por todos os participantes do
Consórcio, mediante lei das respectivas Casas Legislativas, a partir do que fica autorizada
a elaboração de Estatuto que regerá a atuação e funcionamento do Consórcio Público.

Parágrafo único - É dispensável a ratificação prevista no caput
deste artigo para o ente da Federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções,
disciplinar por lei a sua participação no consórcio público, de forma a poder assumir todas
as obrigações previstas no protocolo de intenções.

CLÁUSULA DÉCIMA
CONSÓRCIO

TERCEIRA DA ADMISSÃO NO

É facultada a admissão de Município ao Consórcio Público de
Saúde da Bahia, a qualquer tempo, desde que atendidas as condições estabelecidas neste
Protocolo de Intenções e, especificamente, o seguinte:

I - o Município deverá apresentar pedido formal assinado pelo
Prefeito à Presidência do Consórcio para análise e aprovação da Assembleia Geral;

II - o Município deverá dispor de Lei autorizativa, dotação
orçamentária específica ou créditos adícionais suficientes, para assumir as despesas fixadas
em Contrato de Programa e/ou Rateio;
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III - o Município recém-consorciado deve submeter-se a critérios
técnicos para cálculo do valor dos custos a serem rateados, bem como reajustes e revisão;

IV - a efetivação no Consórcio Público dependerá de aprovação da
Assembleia Geral do Consórcio, em caso de Consórcios já constituídos, ou por reserva,
subscríto o Protocolo de Intenções pelo Poder Executivo, após ratificação do Poder
Legislativo dos respectivos Municípios interessados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PRESTACÃO DE CONTAS

o Consórcio deverá prestar contas dos recursos e bens de origem
pública recebidos e dar publicidade no encerramento do exercício fiscal, por meio de
relatório de atividades e demonstrações financeiras que serão fiscalizados pelos Conselhos
de Saúde e submetidos à Auditoria pelos demais órgãos fiscalizadores competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RETIRADA E DA EXCLUSÃO
DO CONSORCIADO

A retirada do ente da Federação do Consórcio Público dependerá
de ato formal de seu representante, na forma previamente disciplinada por lei do próprio
ente federado, a ser comunicado à Assembleia Geral, conforme determinado no Estatuto da
Associação Pública.

~ 10 _ Os bens destinados ao Consórcio Público pelo consorciado
que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no
contrato de Consórcio Público ou no instrumento de transferêncía ou de alienação.

~ 2" - A retirada ou a extinção do Consórcio Público não
prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os Contratos de Programa, cuja
extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINCÃO DO CONSÓRCIO

A extinção de contrato de Consórcio Público dependerá de
instrumento aprovado pela unanimidade da Assembleia Geral, ratificado mediante lei por
todos os entes consorciados.

~ 10 _ Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da
gestão associada de serviços públicos serão atribuídos aos titulares dos respectivos
serviços, respeitados os casos em que a propriedade bens não tenha sido transferida para o
Consórcio Público.
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~ 2" - Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada
obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações
remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que
deram causa à obrigação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS VEDACÕES

É vedado ao Consórcio Público ou aos seus membros:

I - estabelecer cláusula do contrato de consórcio que preveja
determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da Federação ao Consórcio
Público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as
transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços
públicos.

II - submeter à gestão associada, por intermédio do Consórcio
Público, serviços que demandem o pagamento de preço público ou tarifa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSICÕES FINAIS

Os Partícipes se comprometem a envidar todos os esforços no
sentido de viabilizar o objeto deste Protocolo de Intenções, com o fim de implantar, no
menor tempo possível, a estrutura e as atividades aqui previstas.

~ 1° - Os entes federativos integrantes do Consórcio publicarão o
extrato do presente Protocolo de Intenções nos seus respectivos órgãos oficiais ou no
Diário Oficial do Estado.

~ 2° - Fica assegurado aos gestores municipal e estadual do SUS o
direito de, sempre que julgarem necessário, realizar supervisão e auditoria.

~ 3° - Sempre que houver necessidade e mediante acordo entre os
Partícipes, as cláusulas deste documento poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas
através do mesmo procedimento utilizado quando da aprovação deste Protocolo de
Intenções, mediante assinatura de aditivo, posteriormente ratificado pelas Casas
Legislativas dos entes consorciados.

~ 4° - Caberá ao próprio Consórcio Público a sua representação
judicial em decorrência dos seus atos praticados, pelos quais responderão seu patrimônio e
receita.

~ 5° - Qualquer consorciado adimplente com suas obrigações junto
ao Consórcio é legitimado para exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de
Consórcio Público.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Juazeiro -BA, para resolver as
questões relacionadas como o presente Protocolo de Intenções que não puderem ser
resolvidas por meios administrativos, renunciando os Partícipes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, os entes federados Partícipes assinam o
presente Protocolo de Intenção, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para os devidos
fins de direito, devendo ser publicado no Diário lcia! do Estado.

'AR VALHO FILHOJOSJt4a~~
Prefeito do Município de Pilão Arcado

~a-- .
ANA LUIZA RODRIGUES DA ILVA PAS

Prefeita do Município de Sento Sé

FÁBIO S-BOA PINTO GUESDASILVA
Secretário da S .de do Est do da Bahia Prefeito o Município de Campo Alegre de Lourdes

GENARIORABELO~NETO ~'~iu(~s
Prefeito do Município de Canudos,

LI
P

ABREU DANTAS
nicípio de Uauá
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ANEXO ÍlNICO

OTD CA~GA SALARIO- FORMA DE
HORARIABASE (R$) J>ROVIMENTO

Seleção Públ icaR$ 3.570,5840hOI

.." .,' .". -:- - .~.- ' .,' - - :~ .- -~" '.'

, ,~PROFISSIONAISDE NIVEL SUPERIOR-.POLICLINICA
~ .. _ _", _ '.' - l. -:l' _' . A _'0' " ~

REQUISITOS EXIGIDOS PARA
CONTRATAÇÃO

Curso superior completo reconhecido
pelo MEC com especialização ou

residência em Saúde coletiva ou Gestão
de Serviços de Saúde ou graduação em

Saúde Coletiva, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo

Ministério da Educação.

... ,
. ,.,,'

EMPREGO
PÚBLICO

Assessor Técnico

Enfermeiro

Graduação em Enfennagem, Registro ou
protocolo de registro (dentro do prazo de

validade) no órgão profissional
competente.

03 40h R$ 2.500,00 Seleção Pública

Curso superior em fannácia com

Fannacêutico
Registro ou protocolo de registro (dentro 02 40h R$ 2.000,00 Seleção Pública

do prazo de validade) no órgão
profissional competente.

Graduação em Medicina, registro no

Médico órgão profissional competente e CRM
ativo, possuir residência médica e/ou 31 20h R$ 5.000,00 Seleção Pública

Especialista. título de especialista nas áreas
previamente definidas.

Graduação em Nutrição, Registro ou

Nutricionista
protocolo de registro (dentro do prazo de OI 40h R$ 2.000,00 Seleção Pública

validade) no órgão profissional
competente.

Ouvidor

Graduação de Nível Superior Completo
em qualquer área, com diploma expedido

reconhecido pelo MEC e inscrição no
órgão regulamentador, quando se aplicar.

OI 40h R$ 2.000,00 Seleção Pública

Psicólogo

Graduação em Psicologia, Registro ou
protocolo de registro (dentro do prazo de

validade) no órgão profissional
competente .

01 40h R$ 2.000,00 Seleção Pública

•OS PROFISSIONAIS MÉDICOS PODERÃO SER CONTRATADOS COM CARGAS HORÁRIAS SEMANAIS'DE 8
(OITO), 12 (DOZE), 16 (DESESSEIS) OU 20 (VINTE), COM REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL.

• ••
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EMPREGO REQUISITOS EXIGIDOS PARA CARGA SALÁRIO- FORMA DE

PÚBLICO CONTRATAÇÃO
QTD

HORÁRIA BASE (R$) PROVIMENTO

Assistente Ensino médio completo e curso básico
lO 40h R$ 1.188,13 Seléção Pública

Administrativo de informática completoo

Ensino Médio Completo, Curso de

Técnico em
técnico em enfermagem e registro ou

Enfermagem
protocolo de registro (dentro do prazo 14 40h R$ 1.448,00 Seleção Pública

de validade) no órgão profissional
competente o

Técnico em
Ensino Médio Completo, Curso de
técnico em radiologia e registro ou

Radiologia protocolo de registro (dentro do prazo 04 20h R$ 1.628,79 Seleção Pública
(Tipo I) de validade) no órgão profissional

competenteo

Ensino Médio Completo, Curso de
Técnico em técnico em radiologia e registro ou
Radiologia protocolo de registro (dentro do prazo 04 20h R$ 1.728,79 Seleção Pública
(Tipo 11) de validade) no órgão profissional

competenteo
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-. . 'QUADRÚGÊRALDE I<:lJNÇÕES EM COMISSÃO'
c

- '. .~

EMPREGO REQUISITOS EXIGIDOS PARA
QTD

CARGA SALÁRIO- FORMA DE
PÚBLICO CONTRATAÇÃO HORÁRIA BASE (R$) PROVIMENTO

Assessor
Curso superior completo em Direito

Especial OI 40h R$ 3.849,30 Em comissão
(Consórcio)

reconhecido pelo MEC
.

Assistente
Administrativo Ensino Médio Completo e curso de

01 40h R$ 1.564,98 Em comissão
informática básica completo.

(Consórcio)

Diretor
Administrativo Curso superior completo OI 40h R$ 6.326,86 Em comissão

Financeiro reconhecido pelo MEC
(Policlínica)

Graduação em medicina, registro no
Diretor órgão profissional competente e

Assistencial CRM ativo, desejável possuir 01 20h R$ 6.326,86 Em comissão

(Policlínica) residência médica elou titulo de
especialista em Clínica Médica

Diretor Curso superior completo
Executivo 01 40h R$ 7.744,49 Em comissão

(Consórcio)
reconhecido pelo MEC

Curso superior completo
reconhecido pelo MEC e certificado

Diretor Geral
de conclusão do Curso de Gestão em
Serviços de Saúde promovido pela OI 40h R$ 8.619,84 Em comissão

(Policlínica)
Escola Estadual de Saúde Pública

Prol" Francisco Peixoto de
Magalhães Netto.
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DC!'(lXhn: AIJTORIZO 11flIII~~ cb tcnllkndo .que n'C(mhw~: ttlmll !:lInd~ dto. 1~lIn" \I
clImuniebd,., CatittlM. $Ilt~b M Mllllitllin d~ Pilllll AlcNI", llC\r.,.u.d.1 d.t IJAhia.

rr"mm If202S17001M74
Origem: Smt:'L'Irill dé J'rõmoç!\od3 llllllld~dl! RlIcinl
U,_~IwI: AUTORiZO ji fflli~d/) d1\ (tt1llitlt6ô ""~ !!tc.<ilIht(;! MiM l:'tjtdd k l':lt'l/\ li
c"municb.k fln.ixll<,oo I)llnü~i\1'• .ttlllldn no Muntcipill de 1'Ilr".Ar<:lIdt\ nO I~ d" Ullh•••.

l'roCcw:. 1l--:2tI2SI70011600
Ori~cnl:Sec'RWil\ tIc'l'Wl~~b Is:"nllbdebrinl
()e."f"Ch(): I\UTOluZo ti tmhdo dIl eo.."flíl'ielllko oIJDClm=unhcerr «mHl Fundo dt' [>,I.". 11
\luIDImidmk CIU1lDõ-tn sitmcb no Munitipiudc PillkJ An;Mk>.1IO fA'ldoOO I'nhia

J'r1"(l$(í)tf202517001131õ
Orij!cm: $l!cfflnrin di! l"rl">mOÇllô ih Ill-ll:lldlld<: Rmnl
I~bll: AUTORIZO n """i;ajJkl da J:(.'(lificad"" que :r'ro\lJI~ee 0;"'"-11 f~ll'lIli1 d.;, lt,,~t1 li

romllllidMk SUI1Im, 5Ílu:lda 00 M uniel rio de Amklrilltu..110 r..~lIuto J.i RaMa,

I'l-)j;~~ 11-20251'7úro.t2~
(~m: SeG!'t'tIIlÍadr: I'lnfOOÇlIo.b I~,uh.bde R.cllll
~M: I\UTORll,O 11cmisw W eçnjfkil1lo que Jmln~ emnll 1,"1m Ik PiIs\(II1
eomllnWtulc-llnníl(\ :li'tJUdilno-Munidpltl de ConclllilUl, 00 I~'ldo dn l},IDin,

1"'",cJf.(Inf202$110011621
~m: Stefdllliil de 1'rt>1tl<lÇlo.u 111'1IlI!Jn-d.:katinl
De"f'X ••••~: AUT()RIZÚ It nn;~~ dIl ft"llílie* 'IlllC' .tn::nnMo;e e-tlIfIO Fundo tk 1~1I't 11

",munida/.'" I'rodc.1IitlUldllM Município de Cu~. 1I(I1;,.1.'1dodllD:tfti:a.

l~swn.20~jI700II(l.)S
Ori~rn; S«mllrin oh l~rnJÇt\Q/,l;),lguallblk lttIc'iul
I~oo: AUTOIU7,O li tmí.o;:W ,d(t tcrtífitoo..~ .que ,lttilfThc«: (I1ml) FundI.' de l'll~lll n
-romunidxle S/lío Novo. l:illJ;ltbno Municlpio lk,C~ no liQ3dOd.l Uliht1.

1"~:CUI\-:202SI70011(,.S1
Orircm: S«ntnnn de 1"1t>ftlClÇ.,..,.h 11!ll3ld:IlIcLdttl
1)('.~flO: f\tlTORI7,O 11 cmiulk' 00 •••..nifiCll •••., "IDC' lm:Mtte« «l1TIO 'Fundl) 1Ie 1'4.00 'lJ
tClmunklllde: S,"-'O Bonito. lillllld, no Munkiri"t.IerClll:,..!. lI/ll~'ItlI4a d."Illn11ill.

f'f<)(C$'I(Ilf202SI1(íQIIM3
Oti~m: Smtlllrin de ['nJmçlÇl'ti da I!:lia!l1:lde R.cloi
De5f'3Cho:AUTORtZO 11cmh'!.'lo -do certificado que: ~lxct: comI'! :Fllndo ck 1'In-. 11
tomunidlulc Stlnta Rlm.l1lullIJ.'1 1/(1MuniCÍ{lin Ik Cumçl fl(J f~ tIll Btthlll.

1~1l~:2ô2SI'MIIMi-I
~m: fi"«mm:1I dtr i"Wm<If"n ob ljl;lul,bdt Raeinl
Dc-.'f'KhtI: AUTORIZO ti aI1i~~ di, ec:rtillç:id(> .quç n'l."lmhcee wmn ft.rdn de PJ"líI 11
romlmWufc IAAl::ja. QIU/l(b 00 MllIiklpll di: Cumçl\, f\(l :1t.~lldod1. lI:1hin,

l'n~»o 11~;W;!51700117()5-
Orlicm: S(trnnrin tk I 'Komoç!o w 1l!;I.~1tL,de RlIcinl
~M: AUTORrr.On tml~~ -diJtC:fliIiéadó.qiie moohcce ({)ml.l Fu!l&.' ~ PaM I
(ilnillllklAde Põfõ C~r~lId<,. :tit~ '00 MunkijlÍ/loOO CuMtfl. i">(\ 1~1~ d.t Itlllill.

.P"II:~~n.I.1(I0Ig00Q2890
Ót1I~ ~Irnfn de tnrmeID1lTllrn Wdtktll.'! SnlK.lrn:K'Ot~,~"rrtMÍn ctn A,rn:uhllril, PcenMa.
1rr11lllÇ$Q, i'o:_ e A"l";Citltl.ini. $.:tn:\.'1rl':Ic ih RducaçAt>. St.'CtI!btÍ:o de Jtd1iÇ1o. l>itelv,;: llutllM().1
c Ue$:m,'Ih'immll) St)(i"ll, Sctreuuilt de tk-!lo:l~N •••'Mlrll:rno f.e.-llli'mli~~ S~n:-1Mia de (.."ul111T:l.
S«n:llIrlll do Meio AmlWnl~. ~ec:rrtlui:J- de 1'<Ilíllrn:r jXlll'l ft\ '''''Ilhnc. .• c: I~Q$ o.:rlrj,: do
I:~~,
Obj~IO; Supkmenl.1Ç;'kt de Crfdim,
[k~(t;tdl{l: I\nl(JriI'Il. rJlrJIIefdti"l do qut di~ oliJt. 62. inéi:llllll. d.I IJCin~2322'66. CI'lmb
r«b;~ th l.ci li" 2jgX.'ô&, oonridcm de illl«'C~ fl6bIim 11 ~'\ tlI!cIlm'fltt cl:r
lUJllemtíltto:lIó $'Jlld lAtI! iItlllt jli'«-i!~).

IlV.SI'.ACIIO 00 Sl:XIIOR (:n\"t~RS'\I)()R!lO E!'o'fAllO
It:m 17lnY.Z!llS

I~l:~ n~14{l(illiOOO4630
Ori~l'm: Cttlllrnnhi~ de UCCIl\"õMmrnIOt AçlliJ~~lli-on~l.CJ\(USr)R
JkjflClCho: Anlonlo'll.

'"""""'"
F_'\:1U,,-ro 1>0 I'J(OT'ÜCOLO IH! I~TE~Ç(H:."

CfJ"~rrifll,,,hl;ç., 'nlC'rfnkt"II •.••01••S.,',d •.•oi••HC'wl ••••••• lulU•.••.••

r1"ticif"C'~: '-' K,o.t:ld>-,dn l};alli•• pilr meio:> 11, S«'C'~Ji •••da !'~Ude. "- ('I~Munidri,,'1 de: CnIl'lP'
J\lql'l' tk l.ounk~ ~lWdo;t. ('053 N\J\"tI. ClII1IÇi.JlItw;iro. :I~I4uArroCkI. Rnntl.lOO,Sentt. Sf.
Si'lhmtli nho c t10Uli
ObjetCl: too~rnç! •..•lêcnk<a c I1nJlIeriTt 11.,lift'lt tle '!('~lilleentre OS; ct'll~ (.;:.krndo", \'lf:lndo !l
rmmoçJn de ãçliet de !t1Crdc' pilblíe:a n«i(telld:d~ flrt'~IbÇJn. de smllÇti.'l e~d1il':!dl.!~ de
mb!i:l e-1I1t:a.ellrnrlQllid111k. em nr:'l'iat: ~m;Ç<.>!i de> 'Ilq:.mcin c de' !:.merllé-m:i" '"'ríl:!JlII e
C'~t"...hwp;t;,br; A-Illhilhnl •.-Ir)t é.~;~i1.lId<l'" f'<:>I••• liniea". CCfIIm'< « lt.,...:.::ilIlltln.b
Ol.'!ontrllf!t;;ita". CITh; A""i~fên;:ia FllflTlllfi-utiC':a.cntn: ouI~ Kn'i~rn n::ltlCi(mlld<l'Illll::1uik. tIO



8 EXECUTIVO ~~~ ..!!!r~~~~
SAU'IOOft :SÂBAOO. 19Df kWO DE1018. mo (11 • fi< l1Al!

rnnfftfmi<!: ••k (um DA pin.:lfW$ e dmlril'l."lô dr.o :'\l1S. bem eQ(M ("(Im 11 1'l41tfl 1)iTl:kIf de
Ro:g.mnJI"';Il~o~I' >R d.~f.~-wib :B~llt.
VI.,~m;h1.11l~1Iind~lllnllInlll.!",
l\stimd(,; em OS dc-ahril de lOtA
A"IIUIIl: HI'I COSTA

f:ímIJ"I1.JAS.If(J-!,Ç Pl,\',Tí/mm,ul",tI" ~~~~~:~'::'/;'.I'~Ct:WR()PRIGtlJ;S IHSII.IJI
SY1nbi.t 41l.i>.tlÜ U J:'t1iJh/~ Ifd Jil l"tj',il.t, tM].I""idl'l" ti" C_,.. ,u'tlt ~ 1••• ,IIJ't

fiJ,N,IRfIJ R,IIII:."U) 111:,t1.CI,\T,tlU ,w;m tI11.A.'C11 lJl.Il'HIR,1 TOHfII!.->
Pufi'il" 111/.1f1tnidpilJ li, Ç,""Jllm J"!'fllllJ tI".l/lflliril'it1 h C/tt, .'-.".1I
1'J:/)R(JiI 0"";5 In; m.1Ft;1R.!1 ,IJJlIl(.U./'"WJ,fJ .i1.cI.\í.tlR>1 ,HD.lff'1.lI
l'Nf.1tiJ ti" .tJllllJnpl~S,O,..(IJ ''14,1/01 /",,lf"ltk/íth,'dflll:A"J

,IM .,'mil./1 W<\~«} H,l ,n:n;uu J(J.••l' CI.Ii,lI":'\'TI.WI [)f,Cl RI ~ll.Im "'II.IUJ
(l;rfrih. J" ,1I.,,;nrir> ti,Piliri 11•••••".. "uJ:Ni. ,,, ,I I••••••••pl" .I••R", •••",,,

tI,\',. !.t'IZÁ Nf)IJRJ(;t',,:~' n" SIU.~I.",I.tÇ()S I.t1IZ /'IL'J.~\71i Ti1!/-lTl T{IRRf';S .\",~."JI,•• ,"
I'u/ ••;,,, J",.lllrlrid,.; ••J••~, ••,~'1 l'r~/i"..J. JI",,,;d,W J~S"ht••Jillllll

IJ.•••/IO.tJMI m; "'lht:t! IJ"tl\T,l.'i
J""f~1L"d"M-'ripJ" ti, I'_of

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
PQIUA;R.lA tr' 07f2.0n -A SCQ'e14IA em eJ(t1"fcio dI! RtI1l9"' lns:liluclon •••.• no U'SOdt lua,
elflbulç6es leO~b e reglrmmlof3 e .IClKlo em Vl!illl-8S1I~5 canlidtl5 no ~cretD E~atlual
n~ tt571,lIe03 ClaiunnOdtl2009f nillmtruçlo Normallva.SAEBCle N" 14d" 28cle deiembm
dO 2012 o Proeouo n. ,3030 1700:24009,
RESOLVE;
Col'lSlitul, Coml$$.lo rOm'ln<l1l paio. servlOl)lU Margareto JOsé Santos. mlll1'wla fi'"

29,582718.(1, lotada nll Coordenaçb d~ ArticUlJç.AoSodaJ:.COAS,lunaro SOUZtlTth:tlra.
mllmU'fa n'" 29.e1153-I;J-1. fetuClo na Astes$Olfa dI! PmnlllClmllmo li Gest6o.APG. Leon<lro
MOrRIs.,tlaluz, m81ricul. ~ 09 61~, !alMo no GRbI~le da Secrel'riI. tlildâsio da Silve
Pilungtl, mnlrlcul:l n- 21.57&7&.2.e ADn.1l SlInlDna Alves. m:lllllcufD n. 21301572.3. Iollldos
na SETRE, pl'lTftsob A pT~Id'~ncl8 di prJmoelra, plO(lcderem lOS trablJhos de selllçdo do
eandkh'llos p.Illll pf~f:nchlnlllnio de wgos t4D o Regime E.pecl.al do Dilelio Adm,~l'Slrntlvo-'RE.
DA, dWinildllSlI S&er"'ilm. n.!lI~"tniltl!uciontllf-SERIN, nn fOrma li cornHç61111 prilvl,lato
no !cg~'fl!O, rllõondl>eUlltwtCâdOÓ p'rlllo cle 3O(tlll'llf) d~u çqnttlr cSf çllll1 lJr;)~nov!1'1lmenIO
dosfnscrlÇt1f$dO Processo SeletIvo Sillipllrullo POIll Ç\JnclU'llodO:SlrilbllH'IOs "= nPfe~m8Q8o
do le'ôUll:aáolinal. E5.1aPortaria enll'ilrillJtI1 vIgor tia dila dé sua publ~Ç3o, n!'vogandtl,~ 11&
d;spoosjçôfls em ~nlrlbio.
CiBELe: OL.:iVEIRA õ£ CARVALHo
S~feljll ••oOmextteklo

RETlFICAç:AO: lU, PUERI'CAçAo DE. REtlOVACAO DE ESrÂGIO PUBLICADA EM 1CtOS:20 la.,
Ond~1i&Iê: 14.05.2018.;t '13,OS.201B, lola.w 111.05.2018 a 13,11:2018.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ATOS 00 DIRETOR GERAL

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO
Processo,n'" PCEl20t iH oês-tSO. Crl.'.ne Rltdrlgt«ls Clrdoso SlInlos •~I 105I2Oi& •• :w..lóSJ2Oiê
ProceM(l.n" PGEI2018145445 -Gabrk!Ue de Almf:fd. Stqu~r,J - 21~5f2018 a :i!tY0512'019

RENOVAÇAO Df; COMPROMISSO DE eSTÁGIO
Proceosw ~PGEJ201814256I.Clod(N,ldo DourJldo UIIUI Nf:lo • 01J06f2018 a JQI05!'2019
P~t&/) n~PGEJ201814JOOS~Sllmllnd:lPu~"~ Rlbelró _1S1OG12018:1 3111212018

RESCISAo DE COMPROMISSO DE ES'TÁaro
Pro~SllO"l> PGE1ZQ161 SG065 ,.AII!!;JIandrll LcrmO$ DIII!>. 11partlrcie 15i05f.2DI8
PIWll~ Ii~P<iEI2OIIl156071 ~ Jbslt.l gUde lia SIlVaAntunel'l' Dpnrtlr de 1::i/05!Z'018

CICERO DE ANDRADE ROCHA -FlI.HO
Diretol Gt!ról

PORrARIA DO N" 0$7 DE 1e DE MAIO DE, 2018
O DIRETORGERAL. no uso d~ suas Dlribufç6es. e lrmoo em VbtD 01 eklmtl'llos consumtes
do PfOC'!£SOAdmlnlstralNO abaixo rflfacionodo. l(t$tlto/l!l Ctlncedn UCOnr;a peua Trnlornunto de
Sn~. 11.,ecoul<l come lei rf t3.n5-l2017 e.afu!r~o do IIrU;o-gg e ertllfA40 art, 14Gw lei
EllI:dulIl n" G.G77I9ol;

PORTARIA OG NO 0511DE 18'OE MAIOOf,2018
O DtRETOR GERAL. no uso dQ aun olribviÇ'Ou, tendo em vrsta o d~~1l' no S ,.. do DrI.201,

da ConCfilufçfio di RQP'Jbliell FIXfG'/'I.IMlde- 8nsll., rtlOl'i. AveRBAR. nos llltllstto. fUl'ldonlta
dll ~Nldor 'do Q'4C1rode pK$Ojir <fO$l1 ,$wollI~ 'lIaliro leJIIelo~, <l "fY't99 d, $ol)1Y";o
prWltClo llOb Regime GelaI cll Prevld!IIdD:

""-" - .- ""Jr.:- DIIll1,~ ;OIU;Fn it*ltlHiClt
~~ ro67.ia1'r t+\t.lDIo\S O2>02IlOI, ~71G7no17 '"S1/.âs tl;)RtlESTEOO

lJRASl1.SA

clceRO DE ANDRADE ROCHA FILHO
Diretor ~ml

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N- t179 DE t8 DE MAIO DE '2019
O SeeRETARIO DA ADMlNISTRAÇA,O DO eSTADO D" BAHIA, no uso dlI suas lllributç6e.,
que lho do confericlaspelo al'l,"28. do ReglmenlO clDS:ectetarlQ <la Aetl'lllní5tfaçdo, lpovaaopelo
0ea'tIon-1e:.toe, de 29 de l1'lllIk)dtt 2015,

RESOLVE:

Art. 'I' • Rel\QVar I) Cledenc:lamofllo fi- COIf2DiG, lindo oomo obí"'lo o crMoltc1amt:n1o do
IcUottllolJ IntC",UlId1l5 em 'OperaclO'nalliol :o allenaçao' de be'n. di proprleclitlt> doi 6rolloa ti

EnlldillOt!s daAGmIristllly60 'PClbl/c:ll e.slfllc;b.nll,

Art, Z' ~O Q'edllndamenio de leiloeiro, v\gf:: rA por mIIls '12 (rfOze) 1'ne!C5,,a OO!'llllrali publk2Q&o
em Drtlrio Oficial do l;s1ado, ~mdas8snorm3S psl11nflnln D2i,condiÇ6K fOOl(Jg.noedIlal,

SOlIchftÇ&!1I A~rcll de f!sclllrec!nll!!rrios poderio &-erdrrlgldn 'to e.mal! da ComIsdo
Pllrmlntlnto (comisno,aedenc IlmofltotêSloeb ba.gov.br).

fDElVINO DA SilVA GÓES FILHO'
So~ltif\o da AdmlMtraç:lo

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ,PERMANENTE P:ARA CREDENCIAMENTO
oe LEILOEIROS rAATRlCULAOOSNA JUCE8 MR,A REAUZAÇAO OE l.Im,.OES PARA
ORGAOSE ENnOADE 00 PODeR EXECUTIVO DOGOVERNO 00 ESTADO OA BAtftA
SECRETARIA DAADMJNISTRAÇÃO DO eSTADoOA BAHIA

PORTARIA H' 1110 DE 'i' DI:: 'MAIO DE '201'
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. no USO do SUIS lltrlbulçll)es
<ItR!lho conftremo llrtiSO 26,IMiso I, olineOI-rti ", dofkçttW ElàdV,,1 N," HI.tOO,de 29 ele
muio de 2015. rnolVe:
Art, 1'" UQmt'v ComlssaO Pennafl(!n1e p!l11ICrttitllefaniMt10 de lelbtlros MaIJltUlaQ tIl'l
JUCEB para a reDIiuÇà" de UlIl6IlC p.:lt:l órQ~'.f! En!ldades do PolI!!r Ex&-cUtll/6di) Govuno
do Estado da Bahia:

.JAfiOAlRA. RAMOS OE ALM E/DA GOuvtlA, cadasl:ro "., 09 .300.144-; - Supeffrtttlnd&ncl. dq
Recursos LoglstltosJDirctoria de Material,. CoanfcnaçDo de Material Permanen1e;
.SERlLAtAARIAOÁCONCElçAO. C.d3strO ~58.ooo.D45-9 _SuptHlnlendênt~ de Rec:un:M:
lClfllltlcastDffl!IOfI) ,de. t.talerfll .Coordena(lIo de Material Pemunente;
-SU9lenlll'. MARIA DE J!Á liMA DE JESUS. SANTOS. tarfastro l\"',OltS90.0:3:!-6:~ superfntendh.
da de RecUflilOS;logl51ic05tDlretorla dClMlltl'lal.Cool'den8Cllo de ~~rlal perrnat.e:mo:
-DALILA KElLY Oll\IEIRA CARNEIRO, Clià/lt;lll) r\" 09,61S,518-G • Supaflntt'nde:ndl de
Po1rimOnlo;
.Su~nl~. GISANAftAWfE SANTOSDESOUZA, cadastro h".og.S76.292.2. '5upmnlf!ndfn-
da dI!:Patrimónle; ,
.SllVA}oIA NOLASCO OOS ~AJfTOS_ Oodaslro no. 09.506.Gd9-3' • DlretOl'IA de SupcHtl:! IJ
loglsllelr' COórdellaç!o de CId.Slro eApcJlo Operacional.
.SuplllhlO _ LAuR.tDES ASSUNÇÃO ARAUJO CHAMUSCA, CIt(tlIslro na.09.5CJi.ge0-4 •
Dlrctorla de Suporte 11t.ogfstl,.. ,CO(Ifdenaç-.liD c1Cl(;adilslro e Apolo Opcrllck»l/ll;
.ROSÂNGELA MOURA. DUARTE. CaclaSlro n" ~;OCX1.521.04 • 4:00fdttnaçlD CentnJl de
lkltac4(JICoorl1nnlclo dtl NClrmatlmcAD f! Orlenlllelo;
-Suplente. ,DANIELA CALMON DANTAS' FONTES TORRES. Cede'Stro n'" 09.sn.OJa.7 ~
COOt'denaç.io Clltltral de Llc:l1l'1çAo/Coordenaçlo de NotmaIlzaçlo e Ortenlaçlo;

AI1.2" A Coordenaç6o dasiltM<Itdu 11"Iem QcIé'lMlMdu. pela CofnISa6o nomeada no artigo
.nl~rior.llcar' "cargo da primeiro letvktor que a InttgT8.

Art,3' Eala Portaria Mira (!m vljlt1ol'm data ,de sua puIlIiaç-llo. te:vogtirnlo-se .sd1sposlç6es em
~Mf'rlo.

E:CELViNO tiA $lLVA OOES fILHO
5ecn16r1ó de:Admlnl$lr8çlo

DIRETORIA GERAL
PORTARIA N'" 123 DE til OE MAIO:DE 2018
A Olrcl'Ol1l Gcl'lll, no tnO tle'OU1l.~ alflVv~lt$e 6 vJstD do wtmanle< no PA li'" 02001êo1110777,

I
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