Projeto de Lei nº 30/21, que autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos públicos a
Fundação Estatal Regional de Saúde da
Região Bauru - FERSB. (UPA Geisel)

PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE Nº 165/21
P. 8.038/17

Bauru, 1O de maio de 2.021.

Cârnara Mu1icipal de 8Ruru
. Diretoria de- Apoio Leg1s\at\vo

•

Senhor Presidente,

ENTRAD,\

Hora 1LÜ. S\l (a)

,

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 30/21, que autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos públicos a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB.

Atenciosas saudações,

•

À_:t,,,,
D.A.L.

P/ leitura no E>(pediente

da Sessão Ordinária do
dia 1'.l- l_5l2J_:!J_
em,_ \4
-1.L
A Sua Excelência, o Senhor
MARCOS ANTONIO DE SOUZA

DO. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

Anexos: Convênio nº 2.146/17, Plano de trabalho da FERSB, Escritura de Instituição e Constituição da FERSB,
&tatu/o da FERSB e Atas da 4~ 6º e 13º reunião ordinária da Fundação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
PROJETO DE LEI N" 30/21
Autoriza o Poder Executivo a repassar

P. 8.038/17

recursos públicos a Fundação Estatal
Regional de Saúde da Região Bauru FERSB.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municipio de Bauru, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. lº

rf'ica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos decorrentes da celebração de termo aditivo ao

convênio firmado com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB, visando a
continuidade de serviço médico nas áreas clinicas e pediátrica na UPA Geisel, com 02 (dois) plantonistas
diurno e 02 (dois) plantonistas noturno em cada área:

•

•

Item ntde

Art. 2°

1

2

2

2

3

2

4

2

Especificacão
Posto de médicos plantonistas
socorrista na área de clínica
médica geral, diurno de segunda a
domingo das 7h às 19h.
Posto de médicos plantonistas
socorrista na área de clinica
médica geral, noturno de segunda
a domingo das 19h às 7h.
Posto de médicos plantonistas
socorrista na área de clínica
pediátrica. diurno de segunda a
domingo das 7h às 19h.
Posto de médicos plantonistas
socorrista na área de clínica
pediátrica. noturno de segunda a
domingo das 19h as 7h.
TOTAL

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, ...

Valor Unitário

Valor Mensal

Valor Total

R$ 1.908,5055

R$ 114.510,3333

R$ l.374.124,00

R$ 1.908,5055

R$ 114.5 J0,3333

R$ 1.374.124,00

R$ 1.908,5055

R$ 114.510,3333

R$ 1.374.124,00

R$ 1.908,5055

R$ 114.5 J0,3333

R$ l.374.124,00

R$ 5.496.496,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 10, maio, 2.021

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o Projeto de Lei que, uma vez
aprovado, autorizará o Poder Executivo a repassar recursos públicos decorrentes da celebração de termo aditivo ao convênio nº
2.146/17, finnado com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB.

•

A manutenção da parceria proposta se faz necessário devido aos problemas encontrados com a alocação de
profissionais médicos para a atividade de plantão em nossa Rede de Urgência.
O convênio visa a continuidade da gestão compartilhada em regime de cooperação mútua entre os participes,

para estabelecer as bases de desenvolvimento assistencial na Rede Municipal de Saúde, que constituem o SUS, de modo a
garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB, de acordo com
os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário Municipal de Saúde.
Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
Atenciosas saudações,

•
Em,

2
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PREFEITURA MUNICll>AL DE BAURU
ESTADO DE SÁO PAULO
CONVÍ,:NJO Nº 2.146/17
PROCESSO N' 8.038/17
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONVOOO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MOÍ'IICÍPIO DE BAORU SÃO PAULO, POR INTERMlIDIO DA SECRETARIA MúNICIPAL DE
SAÚDE E A FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA
REGIÃO DE BAURU - FERSB, COM O Ql!,!!LTIVO pE ESTABELECEI<
AS BASES PARA O DESENVOLVINIENTO ílr1JM PROGRAMA DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA
E
DE
DESENVOLVIMENTO
ASSISTENCIAL NA ÁREA DE SAÚDE- UPA GEISEI. f

O MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurldica de direito público, com sede na Praça das Cerejeiras, ne> 1-59, nesta cidade
dê Bauru - SP, inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado "CONCtl>ENTF!", neste ato represenfiltlo pelo Secretário

•

,._____,

Municipal de Saõde, Dr. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS, por forçados De·cretos nº4.70S, de23 de maio de 1.986 e nº6.618, de 27 de
i maio de 1.993, ambos alteradoi,--pelo Decreto nº 7.306, de li de maio de 1.995, e a FUNDAÇÃO ESTATAL R:EGfONAL DE SAúnEDA
REGIÃO DE BAURU - FERSB, pessoajurklica de direito privado, com sede na Rua Gerson França. nº 7-55, Centro, CEP: 17.015-200, no
Municfpio de Bauru, Estrdo de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sõb o nu 20.845.437/0001-33, neste ato representada pela sua Diretora GeraL
Sra. CLAUDIA DE ALMEIDA l>RADO E PICCINO SGAVIOLI, portadora da Carteira de Identidàde nu 8.411.969 e inscrita no CPF/MF
sob o nº 058.390.988-41, doravante denominada "CONVENENTE".

As partes assim identificadas pactuam o presente CON~IO, que reger-se-á segundo disposiç<5es da Lei Federal nu
8.666, de 21 dejúnho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal rf' 8.883, de 08 de junho
de 1.994, em especial o seu art 116, na Lei Municipal nº 6.146, de 08 de novembro de 2.011, art 2°, § 3° c/c art 8° "caput", Lei Municipal nº
6.397, de 08 de agosto de 2.013, art 31 e demais normas legais e infralegais pertinentes, mediante as clâusulas e condições ·a. seguir
estabelecidas no Processo Administrativo nº 8.038/17:

CLÁUSULA PRIMEffiA: DO OBJETO
1.1.
konstitui objeto do presente CONvmro a cooperação técnica e financeira visando à gestão compartilhada em regime de
cooperação mútua entre os participes, para estabelecer as bases de desenvolvimento assistencial na Rede Municipal de Saúd~ qae constituem o
SUS, de modo a garantir aos se'us usuários atenção integraL humanizada e de qualidade, em aÇão conjunta a ser desenvolvida entre o Município,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a FERSB, de acordo com os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário
MunicipaL que passam a fazer parte integrante deste CONVÊNIO, independentemente de transcrição. /
Parágrafo Primeiro.

A CONVE'NENTE fica terminantemente vedada de cobra:r recursos financeiros ou não, das pessoas ou famflias
beneficiárias direta ou indiretamente do objeto do presente CON~O.

Paiâgrafo Segundo.

Deverão ser elaborados Planos de Trabalhos para execll'Ção do presente CONVíNIO por perJodo:s pactaados entre as
partes, onde devem ser discriminados valores financeiros e as etapas de execuÇão do Plano de Trabalho qne ficam restritas
ao período de sua vigência.

Parágrafo Terceiro

O Atendimento em outros estabelecimentos de saúde de rede de urgência e emergência fora do especificado neste
instrumento, mas que pertençam à rede de Saúde Púbica do MunicJpio de Bauru poderão ser realizados, mediante
justificativa do gestor municipal de saúde e da necessidade da administração pública, em especiaL a alocação dos referidos
profissionais médicos em situações nas quais possa haver ausência ou redução de pe'diatras no Pronto Atenêlimento infantil
do Município, sem necessidade de contraprestação especifica ou novo instrumento de contrato ou aditivo contratua~ uma
vez que se trata apenas de alocação do profissiooai sendo jâ previstos os valores contratuais.

CLÁUSULA SEGUNDA: DffiEITOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES
2.1.

Compete ao CONCEDENTE:
repassar à CONVENENTE, em tempo hábil, ou seja, r v· men e à c
financeiros correspondentes à execução do objeto deste CONVffiIO, obedecendo ao Cro

a)

s recursos

constante do Plan:o de Trabalho e às leis orçamentárias e demais aditivos a serem firmados;
b)
analisar o Plano de Trabalho, proferir parecer técnico e aprová-lo antes da as · atura do CON ffilO ou de
qualquer têrmo de aditamento;
c)
aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação de execução deste ONVÊNIO, m"ed"
CONVENENTE, fundamentada em razões concretas que a justifique, desde que antenha absoluta p
objeto inicialmente acordado;
d)
monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar todos os serviços objeto d
sempre que julgar conveniente, com vistas ao frei cumprimento do ajuste;
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e)

acompanhar a execução do CONVÊNIO, fiscalizando a adequada aplicação dos recursos públicos repassados,

com emissão de pelo menos um laudo anual por equipe técnica responsável·
f)
fornecer à CONVENENTE as normas e instruções para prestação de contas dos recursos do CO'NVOOO, bem

como indicar a periodicidade que pretende ver atendida a obrigação;
g).
analisar e aprovar as prestações de contas (parciais e final) dos recursos aplicados na consecução do objeto
deste CONV~IO. com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes, no prazo de 60
(sessenta) dias do encerramento do exercício financeiro, proferindo o Parecer Conclusivo nos termos das Instruções N°
02/2.008 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, independentemente do prazo previsto para o término do
CONVilNIO;
h)
decidir sobre a regularidade e a aprovação, ou não, da aplicação dos recursos transferidos;
i)
comunicar à CONVENENTB qualquer irregularidade no uso dos recursos ou outras pendências de ordem
técnica ou legal, suspendendo a liberação das verbas pelo prazo de até 30 (trinta) dias. para saneamento ou apresentação de
1
informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado uma vez. por igual período;
j)
autorizar a utilização dos saldos de CONVÊNIO do exercício anterior, observada a data limite de 31 de janeiro
do exerclcio seguinte, mediante decisão fundamentada da autoridade competente;
k)
prorrogar de oficio a vigência do ajuste nos casos e retenção ou atraso na liberação das parcelas, por perlodo
igllal ao do atraso ou retenção, sendo dispensada, neste caso, a formalização de aditamento e prévia análise jurídica do
CONCEDENTE;
1)
firmar Termo de Ciência e Notificação com a CONVENENTE, relativo à tramitação do feito perante o TCE/SP,
conforme modelo publicado em instrução normativa desta Corte;
m)
notificar a celebração do CONV~NIO à Câmara Municipal;
n)
rescindir o termo de CONVÊNIO nos casos previstos na legislação, depois de assegurado, â CONVENENTE, o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
2.2.

Compete a CONVENENTE:
a)
executar o pactuado na cláusula Primeira de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado, e aplicar
os recursos financeiros exclusivamente no cumprimento do seu objeto, não se admitindo qualquer desvio de finalidade;
b)

aplicar como contrapartida na execução do objeto deste CONVÊNIO, os seguintes recursos:
I-

n-

m-

estabelecer um sistema de prestação de serviços hospitalar e ambulatorial, de forma e aprimorar o
atendimento universalizado da clientela do Sistema Único de Saúde do Município;
desenvolver e fortalecer as atividades de ensino e pesquisa voltados à realidade e perfil
epidemiológico predominantes no Município;
implantar mecanismos de referência contra-referência para a organização da rede de serviços
ambulatoriais em complexidade crescente. além da inserção das unidades de saúde no campo do
ensino e da pesquisa.

c)
comunicar, de imediato, ao CONCEDENTE, paralisações das atividades, alteração do número de profissionais
ou de vagas disponíveis;
d)
assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do MUNICÍPIO. em toda e qualquer ação promocional
relacionada com a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira;
e)
apresentar o regulamento a ser utilizado para contratação de serviços. realização de obras ou aquisição de bens
vinculados à execução do objeto deste CONV~IO;
f)
manter e movimentar os recursos em conta bancária específica do CO~NIO, com observância das normas
constantes na Cláusula Décima Segunda deste ajuste;
g)
observar os princípios da impessoalidade, moralidade administrativa e economicidade na aquisição de produtos
e na contratação de serviços com recursos públicos. sendo necessária a realização de cotação prévia de preços no mercado,
nos casos de aquisição de bens permanentes;
h)°
apresentar. quando solicitado, ao CONCEDENTE, aos órgãos de controle setoriais e central ou ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, no término do CONVÊNIO ou a qualquer momento, conforme recomende o interesse
público, quaisquer dados e documentos relativos ao CONVÊNIO, procedimentos utilizados para contratação de serviços e
aquisição de bens e execução do objeto, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade
e social;

i)
apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas da boa e regular aplicação das verbas do
CONVÊNIO, conforme a regulamentação expedida pela Secretaria da Saúde, nos termos da Cláusula Décima Primeira,
não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo.de 30 dias contados do término da vigência deste ajust ·
j)
prestar contas até o 10° (décimo) dia útil do mês subsequente, das verbas recebidas no e releio fl9anceir
imediatamente anterior, independentemente do prazo de encerramento do CONVÊNIO, confo e regulaqlent o
expedida pela Secretaria Municipal de Saúde;
·
k)'
utilizar os saldos do CONVÊNIO do exerclcio anterior até a data limite de 31 dejane· o do exercício_!
desde que haja autorização prévia e expressa da autoridade competente;
1)
restituir os recursos recebidos, nos casos previstos no artigo 116, §6°, da Lei Feder 1 ?-8.666, de
de 1.993;
m)
manter atualizados todos os documentos e/,ou declarações exigidos para a formalização d
comunicando à Secretaria de Saúde qualquer alteração no seu Estatuto Social \orno na Diretoria;
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n)

manter, durante toda a execução do CONV~NIO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na celebração deste ajuste;
o)
manter atualizada a escrituração contâbil específica dos atos e fatos relativos à execução deste CONVtNIO,
para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;
p)
preservar as notas fiscais referentes às despesas realizadas no período do CONVtNIO pelo prazo de até 1O
(dez) anos contados da emissão do respectivo documento fiscal;
q)
permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas da CONCEDENTE, bem como dos
órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da CONVENENTE;
r)
adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste CONVÊNIO.
Parágrafo Único.

•

'---"

A CONVENENTE se compromete, ainda, a observar outras diretrizes e normas fixadas pela CONCEDENTE ou quaisquer
de suas Secretarias, em especial a Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA vr, tNCIA

3.1.

O presente CONV:ê.NJO vigorará pel prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo Primeiro.

AJém da hipótese prevista na alínea , do item I, da Cláusula Segunda, o prazo deste CONV:êNIO poderá ser prorrogado,
desde que devidamente justificado, mediante a celebração de termo aditivo, para assegurar o integral cumprimento do
objeto.

Parágrafo Segundo.

A prorrogação do prazo de vigência do CONV:ê.NIO será admitida quando demonstrado o atendimento das metas
pactuadas no presente ajuste, bem como terem sido apresentadas as contas relativas ao exercfcio anterior e, se houver
tempo hábil, ter sido emitido Parecer Conclusivo plenamente regular no que diz respeito ao CONV~NlO objeto da
prorrogação.
CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1.
OS recursos financeiros estimativas para a execução do objeto deste CONVÊNIO totaliza R$ 5.507.395,48
milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), que será suportado pel
orçamen
Município de Bauru, da Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo Primeiro.

Para fins de prestação de contas, fica certo que será emitida uma Nota de Empenho para cada Pronto Atendimento,
destinada a Operacionalização dos mesmos.

Parágrafo Segundo. Quando a transferência ocorrer em exercícios futuros, deverá ser celebrado termo de aditamento, com a indicação dos
créditos orçamentários para sua cobertura.

•
'-....,,

CLÁUSULA QUINTA: DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
5.1.
Os recursos financeiros destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO serão liberados de acordo com os
Cronogramas de Desembolso constantes nos Planos de Trabalho, a crédito de contas especificas aberta no em banco oficial.
Parágrafo Primeiro.

A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das despesas somente poderão ter inicio após a
assinatura do presente instrumento e a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Segundo.

A liberação dos recursos será efetuada o 5° (quinto) dia útil de cada mês, observado o contido na Cláusula Décima
Primeira, Parágrafo Segundo.
I-

Parágrafo Terceiro.

A primeira parcela do recurso séra liberada 5 (cinco) dias após a data da assinatura do CONVÊNIO.

Ocorrendo irregularidades na execução deste CONVÊNIO, o CONCEDENTE deverá suspender a liberação das parcelas
subsequentes e notificar, de imediato, a CONVENENTE, a fim de proceder ao saneamento requerido ou cumprir a
obrigação, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, em especial nos casos a seguir especificados:
a)
quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anterio
nte recebi a, na fi
da legislação aplicável e do respectivo instrumento de CONV:ê.NIO;
b)
quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não jus ficados no cu
etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Admini ção Pública na
e demais atos praticados na execução do CONVSNIO, ou inadimplemento do exectt com relação a o
canveniais básicas;
c)
quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo
NCEDENTE;
d)
descumprimento pela CONVENENTE de quaisquer cláusulas ou condições abelecidas n
de outras instruções, devidamente notificadas, realizadas por quaisquer órgãos da Municipalidade.

a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
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Ref. Conv. nº 2.146/17
Parágrafo Quarto.

Findo o prazo da notificação de que trata o parágrafo anterior, sem que as irregularidades tenham sido sanadas, o
CONVÊNIO será rescindido e serão tomadas todas as medidas legais cabíveis, bem como a notificação do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA SEXTA: DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos, enquanto não empregados em sua finalidade, serão aplicados obrigatoriamente em caderneta de poupança de
instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de curto prazo ou em

6.1.

operação de mercado aberto lastreada em títulos da divida pública federal, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores do
que um mês, na fonna do que dispõe o art. 116, § 4° da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
Parágrafo único.

Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro serão obrigatoriamente computados a crédito do
CONVÊNIO e aplicados, com a prévia autorização do CONCEDENTE, exclusivamente no objeto e sua finalidade,
devendo constar de demonstrativo especifico que integrará as prestações de contas.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA CONTRATAÇÃO DE TERCEffiOS

7.1.
A celebração de CONV~NIO entre a CONVENENTE e terceiros, para a execução de serviços vinculados ao objeto deste
CONVÊNIO, não acarretará a responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do CONCEDENTE, bem como não constituirá vinculo funcional
ou empregatício, nem a responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdencuírios, sociais, fiscais, comerciais,
assistenciais ou outro de qualquer natureza.
Parágrafo Primeiro.

Por ocasião das prestações de contas parcial e final, a CONVENENTE deverá juntar comprovantes de quitação de todas as
obrigações trabalhistas e afins.

Parágrafo Segundo. O CONCEDENTE se reserva o direito de regresso caso seja, em qualquer momento, demandado judicial ou
extrajudicialmente pelas verbas em questão.
CLÁUSULA OITAVA: DAS PROIBIÇÕES

8.1.
É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou
condições que prevejam ou pennitam:

1.
11-

111IV.

VVIVII-

VIII -

realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, gerência ou similar;
alterar o objeto do CONVÊNIO, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução
ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto;
utilizar os recursos repassados por força deste CONVÊNIO em finalidade diversa do objeto e da fonna
estabelecida no Plano de Trabalho, ainda que em caráter de emergência, de caso fortuito ou força maior,
realizar despesa em data anterior à sua vigência, sob pena de serem glosadas pelo CONCEDENTE;
efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento, salvo se expressamente autorizada pela
autoridade competente do CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a
vigência do ajuste pactuado;
atribuir vigência ou efeitos financeiros retroativos;
realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de legislação
específica e as despesas com tarifas de extrato e manutenção de conta corrente;
realizar despesas com publicidade, salvo as que atendam cumulativamente às seguintes exigências:
a)
sejam de caráter educativo, infonnativo ou de orientação social;
b)
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou de servidores públicos;
c)
que constem claramente no plano de trabalho;
d)
que tenham caráter acessório ao objeto principal do CONVl::NIO.

Parágrafo Primeiro.

É vedado, ainda, à CONVENENTE interromper, a qualquer título, o cumprimento das obrigações previstas no Plano de
Trabalho, sendo inteiramente responsável pela continuidade dos serviços cuja execução tenha sido atrib
fonna
direta ou indireta.

Parágrafo Segundo. No caso do inciso Vill, admite--se o pagamento de encargos pelo atraso de tributos, desde que a
atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE, e os prazos para pagamento e os pe
aplicados no mercado.
CLÁUSULA NONA: DOS BENS

q.

9.1.
Os bens móveis adquiridos pela CONVENENTE com os recursos do presente CONVÊNIO serão
integrarão o patrimônio do MUNICÍPIO, devendo ainda a mesma comunicar ao CONCEDENTE todas as aquisições de bens

realizadas, na prestação de contas trimestral.

~
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CLÁUSULA DÉCIMA: DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

10.1.
É prerrogativa do CONCEDENTE exercer o controle e a fiscalização sobre a execução, mediante a supervisão e o
acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste Instrumento, bem como assumir ou transferir a responsabilidade pela execução. no
caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.
Parágrafo Primeiro.

A· CONVENENTE franqueará livre acesso aos servidores do sistema de controle interno e externo, ou outra autoridade
delegada, devidamente identificada, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou
indiretamente a este CONV~IO, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

Parágrafo Segundo. No exercício da fiscalização, o CONCEDENTE deverá emitir pelo menos um laudo anual, elaborado por equipe técnica
responsável.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11.1.
A Prestação de Contas Final dos recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENIB e os de rendimentos apurados em
aplicações no mercado financeiro deverá ser apresentada pela CONVENENTE em até 30 (trinta) dias após o ténnino da vigência deste
instrumento, sendo constituída das seguintes peças:
Ioficio da CONVENENTE encaminhando a prestação de contas ao representante do órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal CONCEDEN1E do CONVÊNIO;
II planos de Trabalho aprovado.pelo órgão ou entidade da Administração Pública Municipal CONCEDENTE do

•

'-='

CONVJlNIO;
III cópia do CONVÊNIO e de eventuais Tennos Aditivos;
N cópia da Nota de Empenho emitida pelo CONCEDENTE;
Vrelatório de Execução Físico-Financeira;
VI demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência e os
rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos no mercado financeiro, bem como os saldos;
VTI relação de pagamentos efetuados, com a juntada das respectivas notas-fiscais;
Vinrelação de bens.· discriminando quais os adquiridos, produzidos ou constituídos com recursos do
CONCEDENTE, se for o caso;
IX extrato bancário espec~fico do período de recebimento dos recursos até o último pagamento efetuado, contendo
toda a movimentação dos recursos e conciliação bancária, se for o caso;
Xtenno de Aceitação Definitiva da Obra, quando tiver por objeto a execução de obras ou serviços de engenharia;
XI cópias dos comprovantes das despesas efetuadas com recursos do CONVtNIO, que demonstrem o atendimento
às disposições contidas na cláusula Segunda, Item II, "f' e na Cláusula Décima Segunda;
XII comprovante de recolhimento do saldo bancário, se for o caso;
XIII relatório circunstanciado comprovando o cumprimento do objeto do CO~NIO;
XIV fotos das obras/serviços'realizados;
XV resumo detalhado da folha de pagamento, confonne modelo a ser enviado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo Primeiro.

Em caso de descumprimento do prazo acima estabelecido, o Ordenador da despesa promoverá a instavração da Tomada de
Contas do responsável e ao registro do fato no Departamento de Consultoria da Secretaria dos Negócios Jurídicos, na
figura de oficio ou memorando.

Parágrafo Segundo.

A .prestação de contas parcial §Orá composta da documentação especificada nos itens V, VI, VIl, IX, X, XI e XV desta
Cláusula e deverá reahzar-se
ri e lmente até o último dia do mês su
. A liberação dos recursos ficará
condicionada à prestação de contas, sem prejuízo o contido no parágrafo primeiro desta cláusula.

Parágrafo Terceiro.

Compete ainda, ao CONVENENTE:
a}
Disponibilizar ao MUNICÍPIO em endereço eletrônico até o dia 30 (trinta) de cada de mê!f, escala de horário
prevista para o mês subsequente de todos os profissionais das unidades de saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO

12.1.
As despesas serão comprovadas mediante os originais dos documentos ou equivalentes, devendo os rec · s e notas fis is
ser emitidos em nome da CONVENENTE e devidamente identificados com referência ao título e ao número deste CONV
O, observando- e
legislação federal, estadual e municipal pertinente, em especial a trabalhista, previdenciária e tributária.
Parágrafo Primeiro.

As despesas somente poderão ser pagas por meio de depósito identificado, cartão de débito au
nominal ou via internet.

Parágrafo Segundo.

A aquisição de bens pennanentes com recursos deste CONV:ê.NIO deverá ser precedida de S!!!a!!,ã!!OUlJrée<YVIi,·a!.jll'-l!l~""-''º'0.
no mínimo três orçamentos, observando-se os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.

Parágrafo Terceiro.

Os documentos comprobatórios das despesas por fornecimento de material, serv~·
prestado ou obra exe t a deverão ser
atestados por servidor, devidamente identificado, demonstrando que os serviço
prestados e os ma 18is recebidos .

..-e
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Parágrafo Quarto.

Os comprovantes originais das despesas serão mantidos em arquivo, em boa ordem, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data

de aprovação da prestação de contas pelo CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1.

N? partes e a interveniente poderão denunciar, por escrito, a qualquer tempo, e rescindir de pleno direito o presente

CONV~NIO, devendo ser imputadas as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditados os beneficias
adquiridos no mesmo período.
Parágrafo Primeiro. Constitui motivo para resctsao deste CON~O. independentemente do instrumento de sua fonnalização, o

descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou das normas estabelecidas na legislação vigente, pela superveniência de
norma legal ou de fato que o tome material ou formalmente inexequível e, exemplificativamente, quando constatadas as
seguintes situações:
a)
b)
e)

o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
a aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com a legislação vigente e o disposto na Cláusula

Sêxta;
d)
e)
t)
g)

constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou auditorias;
falta de apresentação da Prestação de Contas nos prazos estabelecidos;
a rejeição das contas apresentadas pela CONVENENTE;
na hipótese prevista no parágrafo terceiro da Cláusula Quinta.

Parágrafo Segundo. A denúncia deverá ser comunicada por escrito e mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, somente
produzindo efeitos a partir desta data.
Parágrafo Terceiro.

A rescisão do CONVÊNIO deverá observar os princípios da ampla e prévia defesa e do contraditório.

Parágrafo Quarto.

No caso de encerramento da vigência do presente CONVSNIO e/ou rescisão unilateral por parte da CONCEDENTE, a
municipalidade arcará com todas as despesas referentes à dispensa do pessoal e outras de qualquer ordem,. que somem para
que haja o encerramento total da prestação objeto deste instrumento.

Parágrafo Quinto.

Para fins de cumprimento da obrigação contida no parágrafo anterior, serão utilizados os valores provisionados e referidos
na Cláusula Décima Quinta deste instrumento. Caso existam diferenças entre os valores provisionados e as despesas de
desmobilização, essas correrão por conta da CONCEDENTE, desde que comprovadas após a prestação de contas final
deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

14. l.
Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção deste Instrumento, a CONVENENTE,
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da ocorrência do evento, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do
responsável, é obrigada a recolher à conta do CONCEDENTE:
III -

mIV -

o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, inclusive os rendimentos de aplicação
financeira, infonnando o número e a data do CONVêNIO;
o valor total transferido, atualizado monetariamente pelo IGP-DI da FGV, ou qualquer outro índice que vier a
substitui-lo, acrescido de juros legais, na fonna da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda
Municipal, a partir da data de recebimento, nos seguintes casos: inexecução do objeto da avença; não
apresentação, no prazo exigido, da prestação de contas final ou, eventualmente, quando exigida, a prestação de
contas parcial e utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CO~NIO;
o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnad , a
monetariamente e acrescido de juros legais;
o valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao pe do comp
entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não for comprovado o seu emprc o na consec ção do

V-

objeto, ainda que não tenha feito a aplicação;
o valor atualizado da contrapartida pactuada, quando não comprovar a sua aplicação
CONVJm!O.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PROVISÃO

15.1.
Durante toda a vigência desta avença, a CONCEDENTE repassará a CONVENENTE, me salm nte, valores
correspondentes ao proVisionamento dos valores referentes às férias+ 1/3, décimo terceiros salários e multas fundiárias (res isõ de toda a sua
mão de obra utilizada na execução convenial.
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Parágrafo Primeiro.

Os valores referentes ao provisionamento de valores referentes às multas rescisórias fundiárias de 50% do FGTS da mão de
obra utilizada na execução convenial serão repassados mensalmente à CONVENENIE em conta bancária exclusivamente
destinada para tal e deverão ser aplicados em caderneta de poupança.

Parágrafo Segundo.

Os valores de provisionamento mencionados no "caput" dessa cláusula referem-se apenas ao perlodo em que os
profissionais da FUNDAÇÃO exercerem funções relativas a esse instrumento.

Parágrafo Terceiro.

Caso os valores de provisionamento mencionados no caput dessa cláusula não sejam utilizados pela CONVENENTE. em
razão da não rescisão dos CONVÊNIOs de trabalho. sem justa causa, da mão de obra utilizada na execução convenial, essa
restituirá os valores a CONCEDENTE no prazo estabelecido na Cláusula Décima Quarta deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS DEMAIS PROVIDÍ:NCIAS
O CONCEDENTE providenciará:

16.l.

a)
até o 10° (décimo) dia útil após a assinatura do ajuste, a publicação do extrato deste CONVÊNIO ou de seus
aditamentos no Diário Oficial do Município, condição indispensável para sua eficácia;
b)
até o 5° (quinto) dia após a assinatura do ajuste, o encaminhamento de cópia do Termo de CONVÊNIO e dos
respectivos aditivos ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;
c)
a notificação da celebração do CON~IO à Câmara Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os participes estabelecem, ainda, as seguintes condições:

17.l.

a)
todas as comunicações relativas a este CONV~O serão consideradas corno regularmente efetuadas quando
entregues mediante protocolo ou remetidas por telegrama, devidamente comprovadas por conta, nos endereços dos
representantes credenciados pelos participes;
b)
as reuniões entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer ocorrências que possam
ter implicações neste CON~IO, serão registradas em atas ou relatórios circunstanciados;
c)
fica fazendo parte integrante deste CONVÊNIO o Plano de Trabalho, devendo nele constar a descrição do
projeto, justificativa, metas, bem como o Cronograma de Desembolso, etapas e os respectivos prazos de início e conclusão.
cujo cumprimento é obrigatório.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO GESTOR DO CONVftNIO

18.l.
de Bauru.

Para os fins legais, considera-se como autoridade gestora do presente CONVÊNIO o Sr. Secretário de Saúde do Município

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS SANÇÕES
19.1.
o· descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente acordo pode ensejar ao CONVENENTE a sanções previstas no
artigo 87 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, além de outras constantes no ordenamento jurídico.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO
20.1.
Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos ou quaisquer questões oriundas do presente CONVÊNIO, que não possam
ser resolvidas pela mediação administrativa, os participes elegem a Comarca d
- SP.
E, por assim estarem plenamente
presente instrumento, em 04 (quatro) vias dei
efeitos legais e jurídicos.

artes obrigam-se ao total e
um só efeito, que vão assin

CLAUDIADE

Ede Carlos Camargo
Diretor Administrativo Flnanceli

.,....,,.,---~~AÇÃO ESTATAL RE
TESTEMUNHAS:

nunciável cumprimento dos termos do
as pelos partfcipes, para que produza os

.
/

( -- ·5= ···. ----------7-:-:
...-- - .
.
.•
~o~E: Secretária Municipal de Saúde
ANDREA SALCEDO M. S. GOMES
Assessora de Gabine1S

CPF· 141.272.268-38

NOME:
RG:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

MUNICÍPIO DE BAURU

ÓRGÃO OU ENTIDA))E: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVÊNIO (Nº DE ORIGEM): 2.146/17

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU

:•

CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB

'-'-'

OBJETO: Constitui objeto do presente CONVÊNIO a cooperação técnica e financeira visando à gestão compartilhada em regime de
cooperação mútua entre os participes, para estabelecer as bases de desenvolvimento assistencial na Rede Municipal de Saúde. que constituem o
SUS, de modo a garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a FERSB, de acordo com os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário
Municipal, que passam a fazer parte integrante deste CONVÊNIO, independentemente de transcrição.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e. cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. para fins de instrução e julgamento. damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS
para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de confonnidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se. a partir de então, a
contagem dos prazos processuais.
Bauru. 25 de abril de 2.017.

CONVENENTE

'osepassos@bauru.sp.gov.br

CONVENIADA

á~""

~~~✓

CLAUDIA DE ALMEIDA PRADO E PICCIN SGAVIOLI
FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REG O DE BAURU-FERSB
fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Ede Carlos Cam..irgo.
Diretor Administrativo Flnancel
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO,
MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR

MUNICiPIO DE BAURU

ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU

CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB

•
'-:_,

CONTRATONº(DEORIGEM):2.146117

OBJETO: Constitui objeto do presente comNIO a cooperação técnica e financeira visando à gestão compartilhada em regime de
cooperação mútua entre os participes, para estabelecer as bases de desenvolvimento assistencial na Rede Municipal de Saúde, que constituem o
SUS, de modo a garantir aos seus usuários atenção integral, humanizada e de qualidade, em ação conjunta a ser desenvolvida entre o Município,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a FERSB, de acordo com os Planos de Trabalho, devidamente aprovados pelo Secretário
Municipal, que passam a fazer parte integrante deste CONVÊNIO, independentemente de transcrição.

NOME: JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
RG N': 23.541.922-9
CPF: 249.131.638-25 .
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Praça Salim Haddad Neto, n• 13-20, Apto 201.
CEP: 17 .O 12-503
ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Gerson França. nº 7-49

E-MAIL: saude@bauru.sp.gov.br
E-MAIL PESSOAL: josepassos@bauru.sp.gov.br
TELEFONE: (14) 3104-1478 - (14) 3104-1477

("') Não deve ser o endereço do Órgllo/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser e11contrado, caso 11/io esteja mais exercendo o mandato

ou cargo
RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOUISICÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP

NOME: JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/ SETOR: Rua Gerson França, n• 7.49
TELEFONE E FAX: (14) 3104-1478-(14) 3104-1477
E-MAIL: josepassos@bauru.sp.gov.br
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DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA QO ANO DE 2017 OA FUNDAÇÂO

ES ATAL REGIONAL DE SAÚDE da REGJÃO DE BAURU - FERSB

Ao écimo dia do mês de Julho de dois mil e dezessete, às 1Oh, na s a de

reu iões da sede da FERSB, reuríirarri,-sê os m!llhbros do Cóhselõó ·

'fad~1
'

da undação Estatal Regional de Saúde para a quárta, ·reunião extrào . iné
no de dois mil e dezessete, conforme lista de presença em an

. O

etário de Saúde do Munlcipio de Bauru Sr. Dr. José Eduardo Fogolin
con orme Estatuto

da FERSB, Presidente do Conselho

Curador,

vin · s a todos e faz a leitura dos as$untos em pâütá' e sól1olla
pau a, caso todos concordem, até a

dá boâs-

ã lhv.et"rsã'é· da

ora. ·Adriana Meíadà chegar visto a reunião

extr ordinária se dá em função de algumas demandas do murHcrplo de

Ped meiras e também pela mudançà

na

diretoria

de

atenção à ·saQde da

Fun açao_. Dr. José Eduardo Fogolir1 fala sobre Bauru, o início ;do servi~ ria
Up Geiser foi um ganho muito grande para a cidade,

m~rito tàmbêrti aqui pára

a F ndação. Estivemos presentes na inauguração no sábado ret'rasado, a
FE SB também presente. representada pelá Ora. Claudia e o retorno está

sen o muito positivo por parte dos proflssiorísis e também: da própria
co unidade. Nós ·temó's a pretens•o de iniciar à! pecfiatrla &nt

(Ma

rhá'is·düEl8' Upas

Dota e lpiranga), mas em virtude da Lél de Responsabilidade Fiscal, não

pod mos assinar o convenio nesse mome-nto; mas o projeto de lei foi' apro · . o
na

âmara e irá acontecer nos próximos meses. No easo

éla

Upa .

. ..

iael já

inici mos colll dois pediatras diurnos e dois nl:)tlimos. Fàlàndoi' agô# s_obnt

~

✓
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'.F~qdação E$:tatar R.e.giç,na/ .d e Saúde
:Regiijo de B.a:~ru
.: âgê_rttê~

~r.riulilfirios de saúde, todos sabem que temos uma transição para

fazer .do atual conve.nio com a Sorri para a Fundação. Temos alg mas
quest~• e$P$C~CllS; ioçlusiv~ o próprio secret~rio de finanças esteve aq i em
. reu_nllê> :"' PERS_
Bi a Ora. Andre, Salcedo ac·o.mpanhou e pl)detá inf rniar

como:.e.atá•O: andamento'.- Nós: .tomos ªº Minist~rlo da Saude, porque ·

ssa

preo,C.tipação.,é o repass~ ·por parte do Ministério, que está com um afra o de

d.QI$. m•c;~:•'·:apro.v.~ltàndo- :que estàtei. em Btasma·, esta semana, v mos
~PVersªr t!P g_êp,~ êfltP :de ateo-'O '.bésl°ª, :Dra, Atidrêa -Salcedo di
90nçorda com
.

' .

~

que

pq~ição
dç OJ; FogoUn, acredi~n.cio que p,ossa haver alg mas
.

divergências, por Isso a necessidade de se ter cautela para que o muni lpio
não .seja prejudicado, ficando sem o agente comunitário. A Ora. Claudi faz

:~.111,a -1$Pl.i CJ~P JQ· Ori :f~plil'.1,, ~pro.veitando sua ida· para Brasma, caso haja
'

e. p~$s.lbil1q•~~, q,e. :tatl)~_ém visitar ou faz49r .um contato com o pe

soai

respon~vel
ê.E8A$,.
porque a Funda~o já está preparand
. ..
. .
.d:
.i>
. .

a

•:~po
..

.

~.

documentaçêQ.P$(8 solicitar o CEBAS tendo em vista que a FERSB compl tará

tr.ês anos ;• ; prestação de: ~er.vlços em dezembro. Porém nossa asses oria

Juddi~rA •ntenclf que para pc,r CEBAS, a· Fundaçãô teria que ter o CNES

não

t~mos, .porqµe ,flÓ~' (rlãQ pr~m9ti'. .o serviçc,, nó$ ~iernQs a gestão. Ent o o
qu~ p!;>deria facilita~ segl!P,do o jurídico, ~eria oferecermos capacitações, orno

Jé falamos no oomeço,dose ano; ativarmos nosso NE-PS (Núcleo de Educ

ção

P.ermanetité <te Saúde),.que poderia ser uma prestação·de serviço na ére

.de

saúde própria d~ Fl;lnd,.~o. Então quais seriam os meios, se lá dentr

do

Ministério houver algum tipo de orientação e nosso jurídico também está

ainda é dir,igido pela Ora. Cleusa, inclusive ela é a -Sécretal'ia :adjunta da -SAS
(Secretaria de Atenção à 8aúde), e que ele tem uma relação -muito próxima

ir.
f "'"

oQm a Ora. Cleusa, ela ·tem 'cârinho Pôr BaufU e tlim~ é-MUita amiga do Dt. •
Gastão, ela está lá há uns qulnZ<I anos no Mini8térló; 88$1:lá'íflil

o·óE8ÃS e

2011 e está lá até hoje.. Na época que. Dr; José :Eduardo ·Fogolln estav 'lá,

várias fundações solicitavam o CEBAS para certificar óomo -e ·.dade
especifica, e essa é a grande questão, quem não é estabelecimentó· d sa' ·
tem uma dificuldade até para .receber

emen.da partámêntar; s$-' dó m

estabelecimento de_ saúde a Fondaçao f)Cderf~

receber ·emenda·, otf';seja,

poderia receber ·equipamento,· mas dentro da arvore de· ·certfficaçao, tem um
caminho que seria na parte de formaça:o profissional de· ensino. Acredite que
nós poderíamos ligar para a Dfa. Cléusa -:e ise ·th(er a: J\>Õdib1lidâd.ê9 :dt levar -a

documentação eu levo, só não 1tet se J>téJôlsa -teralguma ,,.étíJâção. prévJa, t:nàs

sem sombra de dúvida é um pass<:> importante para-essa certlfieação e a Ora.
Claudia complementa que esses ganhos são grandes par:a· à FERSB; já que a

Fundação é de utilidade

pública,,nôs .cinco:· m'uniefpros qíilê·êlâ :fói lnsfflutda·,e

esse seria o primeiro pas,o; Dra. ClaudJa perguntà1 sobfe a tenov~ça-o dós
convênios das Upas Bela Vista e lpiranga e o Dr. Fogolln responde que shti e
que o próximo convenio a ser assinado seré o de Pederneiras. Dando

continuidade à pauta, ainda não· realizamos a- reunião ,d_, ·prêfêltó$. ;1A
Adriana Meiàdo comenta qüe tentou deixàt limá ·9âta

Ora.

•ci•n~âdü'; pori~>~
•

l

po7
r•

somente o município de Agudo~ confirmou.- Dr. Fogolln :salienta so~ · a

/

impmtância dessa reunlãQ e colooa que segunda-feira é uma •data um
diflcil pra Bauru, •em vlrtúdEI da Càmârii MunléfF)at; ma$ (1tie ó Ideal é

.

~

3~

fll!J.c;/f.ç lo .E~:ta·tal Regional de Saú:de
· ,Re,gião d.e Bauru
uma data · para essa reunião no próximo mês e fica sugerida a data para
r~µnl~o d0$ ·pr~f~itQs oo dia. 25 de julho as t9h .. Dra. Claudia comunica q e do
- l'llij!\IQ~k,) cle:-A9Yd.O$ compa,receria ª .Sr,~. •Claüdete-se p.Os$ível, porque ho e de

·mà.nh•:.. ·~1•
@Qrg11njlando
. .,: :..~
..
.
- ..
.. .

'

:

..

.

·. -. .

~

:,

.

..

..

.

-

a,. s~çretarla de $áúde,
mudando nã
.
'

.

só

.

p&ssoas, mas local de trabalho~ uroa mudança flsi•ca d.e tudo, então
ela
.
.

que faria

:

.

o -posslvel para vir, porque a Srta. Carolina e o Sr. Leandro ta

n•t:> pQderiam .co.r:opareoer. D.r-. Fogolin solicita para Dra. Adriana Meiàdo que

P.9.m,enJ~ SO.~rt ~-Qfi~jo q!ile o ptEtfejto de P.edemeiras encaminhou, refere

te a

d.,tsl•~n~a d~l:- lJp~.,~a.Qra ..;A~riama inipi~ falando que .não foi uma decisã · que
o-:prefeito tomou de 'um dia ,para o outro1 que esse assynto vem ocorr ndo

desde. o perfodo da transiçãO:i Adriana Meiado relata que conversou e m a

,4-J:)rt.n-.r: 14\a.t:td.tlr:t: na tra.nsição de.,gvemoa.no rnuniciplo, porque não havi no
o~mento roun.iqipa~ prev1.,~o para UPA ·e nos dois últimos dias de gest o a

equipe qu~ ' geria a secre~ri~ saúde anteriormente fez um contrato e

a

Santa Casa ·.$ tl ·Pedemeiras, reduzindotoda a previsao de repasse de din eiro
par.a :o.s:. quatro" primeiros meses para o Pronto Socorro. especificamente e a
partir Qfl.l

uma

dimlnulçAQ

.na

prevjsão de repasse para Santa Casa. Em

nenhum mome.'1,t<:> nesse documento está escrito que eles fechariam o P nto

Socorro da Santa Casa, por~m não deixaram dinheiro para repassar p .
Santa Casa com -relação ao pronto.socorro e esse 1era o arranjo que havia sido
feito com :relação a maneira de organização do orçamento para toe r a
·secretaria.no, tpcante a•urgência e ·emergência. Assim, quando o atual pr

auumiu, a pri1Tl$jra co.i~a ·que se pem3ou era como iri.a to.car a IJPA e o p nto

~ o da .Sa!)la Cã,81! se t,avia so(ll8nl8

.

u:r:v:;o no orçamento
~

-\

4

.'.1!\
~----:---·
·
--·
·-·1
-----:-·
~
tõ
l
... .~-- ~1 lll_. ·- .

Fu.ndação Estatal Regio:n af·· · ,. ~ ·
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.

iss . Entao nesses sei$ meses que transcomtram de j

Sob-

. FlrAOO

·n'l

ô

nó fizemos foi observar qual seria o movimento da cidade com relação a
util zaçao da UPA e o posicionamento que o prefeito Jé tinha com ·l'lll!IÇ!lo ao

'(

, O

pro to socorro. da Santa Casa. Hoje o pronto socorro é o que• mcebe AV ,
ma, infarto, tudo porque tem a retaguarda medica e é de lá que,saem : - as

/

.

1
1

as ransferências e nesse momento é o q
·· ue tem maior suporte em
tem,- s de: I/
. .
i

ipe e de serviços. Olhando para o atendimento da Upa com rela

o à

urg ncias que chegam é fantástico, ma~ o que .a·contece é que temos gasto em
tor o de $360 mil por-mês e temos um repasse de·$1'00 mil dt> govemQ ,federal
pa

a Upa, o que significa mais de $200

mil

de recurso próprio ql!le o

mu icípio tem que repassar para a Upa e o pronto '.S ocótró esté recebeindo •em
tor o de $240 ,mil pqr :mê~. S6 que o públiCQ que o pronto -soçorro recebe é em
tor o de seis mil atendimentos- pqr mês, era •oito. mil

e:pas$ou EI set seis• rt'III· ·e

da Upa está em torno de t~s· rnil: atendjm~mtos :mês. :Entào. quando nós
olh mos para os números 1 tudo o que nós pudemos fazer·.enquanto ·eqli.llpe na
eta ria para mostrar o quanto;o serviço esté a :COnt&nto e a :estrutura quf se
te , nós fizemos, mas á decisão é do prefeito. Na semana pJssada ele nos
eh mou, junto com a secre~ria ·de planejamento e: co·ntabillda~e

e nos dl$se

não havia·condições de manter esses dois ,serv.i90s e a decisa'ó tomada foi
fech.amento ·da· Upa e tudo ·o

que

já

se pensavá .ehi reorgàhizâÇló: do

se iço teria que acontecer. Na semana pas$ada fizemos

uma munlão com o

con elho municipal de saúde na sexta-feira, aprésentamos lóo,. o conselho
con ordou e foi feita toda documentação para DRS e também en~mlnhallltls~ . _,
ofic o para a-FERSB comunicando sebre a decls

do p · eito; para que

~

,,

/ /s*

·,:f«n.:~ai~ã,:c,.Esta,al Regional de Saúde
··

·· ·

Região -de Bauru

.. pudéss~mO$ dar :e,·encaminhamento

para as coisas aqui.

o

Ede e a Josi já

tin,bJ.frl ett:.f.ftlJd.o. a·.: re$peito de. alguns funcionários que nós veremos junto ao

j~tjgi99,:,S)Qfli
a PQ&lillblliºade ~é r•mâneja+-1()~ para rede e a previsão dos que
'-.
.·

;t,,t·Q,_qµtl ·f fr Clesll~cus: do ,·C()ntta~o m~mo. A cónselhéira Sra. Janete
· pe~unta para Ora; Adrian~, ~eiado se no plano governamental -dô prefeito ele
1

.. dls.se, qúe está fechando a Upa e que dará assistência no pronto socorro,

· pojjmio p,réd.io..qa Upa vai se tomar um centro de especialidades que terá um

ga_
sto. J$rTl~m. ·e ~: Dra. Adrian.~ expllca ql.!8 ha verdade o municlpio está
. ,' rtQ(Qª'1izan.cfo.:t9<io P serviço, porq&;Ae na gest,o passada fqi alocado todos os

.especfü~!!s.tâs do 111unlcipio .em \Jma unidade bási~ tie _sa(lde, que é o postao,
ou sêJa1as: es~laUdades já existem •. o serviço enquanto CNES não existe e

agora.

no

~

paS$adp a QRS nos colocol.l o seguinte, o médico que está

c«dtl~~P · n~ atp~Q:. ~slôa

·nao

pod$ pedir, exª171eS de média e alta

ç0mple~dade, então: precisamos ter um serviço com e~pecialista para que 'ele
pOS$8;. pedir .· esse$ exames de média e alta complexidade para dar

continulaatiie, .atualmente, temos· ;Os médicos :e não temos o serviço. O Dr.
Fogolln .-11etíta, que existem &ésas duas dihí$hsõés, o'u seja, corno fica o
proce~'.o, o. plano de trabalho eom :a Fundação e a dimensão da rede. Dr.
FogoJln pergunta se o Mlrilstt!trlo far$ alguma visita e a Ora. Adriana informa que

.ainda não:sabe; mas que4rolJxe:tada a documentação que o Ministério solicitou
que fosse emt.lada Qa!l,O houvesse a d.e slstêncla da Upa, porque tetn que

reo.rg~ni.u.r toda ~ r~C1,I~..d~ urgência, emergência· da regional também. A Ora.
C.laudia comuniqa
que
-está,
com
uma
relação de solici.tação de aproveitamento
•'> ·. .,..
,•
.
.

.•• 1 •,

• :.

•

~

C"~,':iJ? ,~ ~,118' ~t ful,ga~ ·1. !8.1'.8 ,W.l!![llll) •~ outras unidades de sadde de
"')

. '.

,,.,,,

', .

6

Ped meiras, que o jurfdlco FERSB está providenciaríid
· AR,i•Ht...&\l~UL-l

que seja feito dentro dos tramites legais e nõs vamos oferecer e ver aqueles
,.1:

JJ

que se interessam. Alguns deles provavelmente não terão interesse porque .

1/ ô~

ingr ssaram na rede de urgência com escala de 12x86h e na unldade,básioa

car a horária é semanal e muitos têm outro

emprego, entlio: esses,que ão /

ace arem, provavelmente teremos que demitir. Dr. Fogolln pergunta q ai o /

vai

I

.

I

do contrato de gestao da tJpa Pederneiras hoje e a Ora, Adriana in rm ·

que especificamente da Upa, são $352

mil e·f ;

º"'·

Clauctia

eompl-,menta ·que

no ontrato de gestào com Pederneiras existe previslo•de um valor

(inioo

de

rep sse mensal para todo, o serviço, ou seja, empresas médioas, unidades
bás as, .saúde da famflia, centro de fisiotérapia e

a Ora. Adriana coloca que o

valo total de serviços é- $930 mil. Ora. Claudia fala. sobre a necessidade de
reu ir para refazer o planQ de trabalho, saber se no prédlé da .Upa vai preoisar
ma ter a vigilância ou não, se vai ter que estenc.'Jer um pouco, _
etc. Salienta

ain a que a Fundação irá demitir .os funcionártos dando aviso prévio, ·23 dias
trab lhados e .sete dicls. indenizados. Nêsses·23 di•s eles trabaJharlo de fom,1:1
inte ral, por se tratar de u.m.a unidad~ que nãc> pode parar e: d ·qoa,dro pre'ei&a
· completo, já que o número de funclcmários está bem en>ruto e por ·l$So
mantido todos os funcionários até o dia dó· fechamentó. Vamos ver se
con eguimos organizar de uma maneira que eles fiquem mais alguns dias·para
que possamos fazer o fechamento da· unidade, fs:ter a vl•toria de -entrega,

tod s os equipamento$ da unidade dentro dess~ protocolo. Dr. F-ogolin cita qúej
a pr staçao de serviço de segurança, enfermeiro; médico, tudo

isso se éncerra,
'

ma que existem dois encerramentos: u ~ t o do {llnclonamànto / :

1

.. ·

. F!t!:t1't:/fl_Çâ·O ~•t-tâl Regional ·de,Satíde
· ··

,...

1

.

~

Reglã·o de Bauru

·'

~

.; oútrõ ·âo plano de trabalho; ou seja, no ·dia 31 de julho fecha a Upa e inda

, «)btinua a:lf,µnâ·dias até s,,r feito todo o redirecionamento desse pesso 1. No

-•~0:

CO.r:ttr:ato·:·!!Jo·

•ntre o::rntmicfpio d~ :pedêmelràs e a Fundação, esse alor

® $4QÔ· m!i ·dei~a de-ser- ·reêebido e ·começa um novo serviço com sses
·pr.ofis,1anal$ especlaHstas que •estão na rede- básica e irao para o cent o de

especiâlldââea. .O Sr. Ede esclarece que será feito todos ·os cálculos

-e,ue v~lor: é aproxlmado.j porque te·m alguns fuhciõtiários que estão

que

na Upa

hoj~, ·s~rão reaproveitados dentro da redé e a Orá. Claudia complement que
·se,rá feito -um levantamento ,das. empresas médicas para distrato, limpe

;- .:p~)9 ;e

,hffll~~

do

gu., a· F4!l~çte tem ~ft.1ttcic,,11âria, .gestante, ctue cieve . ser

:teáloêâdâ :é ~ô; i8$o:aêrá visto e um plano de trabalho técnico financeiro será
·refeito.• Dr;.;,Fôg_
~lin •lofotma que,em·relação ao fechame.nto -da Upa, na pró ima

.reltniAo será apre$e'ntado corno ficará o plano de trabalhoí valores, distr to e

,cJ-.~1~ cole>Cll -qµe: o-rateio de c~$tQs .será alterado,, mas ao m smo
.· etçi A;P~. _

t•rnpo,

o ·munl~pto de Ped$melras pret~nde ampliar o hôrátio dé alg · mas

unidades· básicas e. solicita contrataÇão de outras pessoas para complem ntar

tais ser,viços,e dessa forma acredita~se que o impacto não sera tão grande com
a •~ptê~9:,,d à: Upa:•·' Ora, Adriana e>qjU~ qµe liêas terças, quartas e qu ntas

feira•os-PSFs
das áreas m1;1is-- vulneráveis
do município funcionarão até as 21 h,
. ·"
.
-· .
,

.

.

.

.

.

na verdade .-2Qh com a porta aberta e 21 h com trabalho Interno e em fu ção
disso demandou mais técnicos de enfermagem, etc. Ora; Claudia escl rece
gije a yalidild., (tesli\e .plano aditivo seria até outubro, porque .a partir d li o

m~.mlctplo nJcr terJ.a emp~nho e:· .o: p.lano :de,,trabalho ·precisaria ·ser refeit . o

.:r:npaph~nto :feito ~urante •esse perlogo,nos r.rrqstra o quanto é impo

nte
8

termos esse rateio de custos bem controlado .e saberm0s· que <tuahfo

hlals

contratosj nienor o rateio de custos propórcienalmente: e, que a :Fundação.' tem
sim condições de dar agilidade e flexibilidade aos gestores dos munlolpios,
porque isso que a secretaria .de sa(lde está fazendo a pedido do gestor; se nã
fosse pela Fundação, não-teria condições de serfeito ·dessa maneira. Tôclô os

membros presentes aprovam o novo terrnGl acfüivo~ plana operativo e · ·
para o contrato de gestêo<001/2016 de Pedernerras. Dri Fogofüi seou par .
outra pauta da reuni~o que se. refe:re a quâHficaçao da

FERss·como • s. ,o

município de Pederneiras-e pergunta para:a pra. Adriana qual ot;esclarecimento

que Tribunal de Contas está precisand~, Ora~ Adriana responde que o Tribunal
de Contas colocou sobre a fiscalização· dos termos .adithiós. com· relação a
FERSB apontou no item dois, que pela abrangência do objeto cont.ratâdo aliado

ao fato de a Fundação ass.umir o gerer,1olam~r,to. de praU~ment&, tQ~as as
unidades de serviço's de sa~de, ,há Jc:>rtet Jndfçlo$:·que. a:t, pretend~ leree,lrlzar a

administração, gestão da saúde em Pedemeiras1 por melo do contrato- de

gestão em análise. Então o Tribunal entende que O·município está-terceliizando
a saúde. Nos iteris ·10 e, t3, a$ Jijstif1Qatlva1 :apresentad1J1t P.• a·; st

flrmar,> o

segundo termo aditivo são QE!"ér'i~s. $6 clta,ndo res.UIJlida~l1~ ~s ,,te~~s

e pede esclarecimento com relação à essa alteraçãa que a ..9ente fez de
profissionais. O valor total contratado permaneceu o mesmo. constante do
primeiro ;termo aditivá, que foLaquele qUé .a Adriana

fez no final· do an.o, mudoi.l

só os serviços. No item 14 elet diz •que apesar dós. altos Vâlores:-ellVO.ÍvidO&,
faltam demonstrativos detalhados dos cut:ltOs totais,- bem como os; :custos por

unidade gerenciada. Informa que a Prefeltu~
-ª- . O· rice.·deu um

·..·.·

poder illmltad ; )ª.·

;/ 9

lf,t,pâa,gão Ssta·ta/' Régional de Sa·úde
··

Região de Bauru

Fundação ,ao· prev~r na ·clau~ula 5 do contrato de gestão, que a remun

.·

'

d:ôs. profi~onals :contratados-Jegu!rá os vaiores de salario estabelecido
'

cont,J-tada, ·no mfnlmó-:o executivo deveria ter estabelecido um teto s larial.
• Então pelo o que ~tãc,dizendo aqui, eles do Tribunal de Contas não ente . dem

,. · ·. que :0.8, p~fuu$i6nai$:09n~Jados pela FER$B :têm··toda uma relaçào de s

·.at;;átndkiâtos;:MAdc, ~ fu~d.~ção estata_lma$, empresa de direito privado.
• :Claudla ·explicá que o estatuto obri;a a FERSB ter uma grade própr a de
salário, e.que toda vez que alguém fizer contrato ou convenio, a Fundaçã tem
que, segúlr esta grade. Agora vamos aguardar a posição da nossa asse seria

. J!,!rldicai:._ ~,p.o~ta ~ ser-·env.lada ô o que ·o Tribunal vai ·dizer e caso nec ssite
_prêcisai'êtnos fazer âltera«;ão no: · estatuto, visto- que naquele mame to a
.Fundação oAo poder.ia ·fazer de outra maneira. Ora. Adriana comple enta

·ain_da .que :a :Qnica coisa que a secretaria de planejamento de Pedernei s a

tntormo·u for QU$. q Trib.uaal entende que ·todo funcio·nátio FERSB ent

no

· ·momtante',.ria-i'e$pbn'8blli.dade.do mu·nicfplo, eomo gasto com pessoal, po
_ a nece8Sidade ·de ,e fazer a Cil,uallficação como OS. Dr. Fogolin pergun

se

além deasa entrega de documentação a .Ora. Adriana precisa de mais ai uma
coisa da

F.ynd•çao,. 8) 1 Ora. Adriana informa que. agora aguarda a posi .o do

.jur.idi~:• sopre, como. será esse caminho, Dr. .Sandro explica que na lei· q e foi
aprovada,· diz que a competência para qualificar é do Poder Executivo,
nesse caso énoamlnhamos para vocês·, uma. minuta do decreto, onde a F
protooola o: pedido de qualificação. FERSB enviara hoje oficio solicitando ssa

qu•llfieaçã.e:> em P~emeiras. Vamos encaminhar essa semana també

pa.recer ~cnico sobre a

um

ualificaçao, dizendo que a

10
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pree che todos os requisitos para ser qualificada, vocês têm que abrir um
proc sso interno, então chegando o pedido de qüalificaçê·b, ai vai ser feito um
pare

r técnico da própria secretaria, <ilizendo que ·eia preenche os r'équtsitos e

1,,.

enc±inha para o prefeito e ele concordando com os termos do parecer, ele

fº

assi a o decreto, publica e na publi~ção já está valendo, a entidade jé

<

quali ,cada e ém retorno para à FERSS vocês

mandam ·uma decla

dize do que ela foi qualificada nos termos dó decreto, al

o

/

você Já aprov · · e /
I

1

jun

isso no proeêsso do Tribunal. Ora. Claüdia pergunta

aó Dt. Sandt ~

com essa qualificação a Fundação já conseguirá fazer o novo aditamento como

ele responde que será feito um aditivo, iri·seri'ndo à fundàméntação -da
cont atação na lei municipal de OS; O Dr; Fogélin questiomi se Sérá' necessária
a re ublicaçêo de todos Os demais ou esse "guarda-chuva" já aditivà todos
sen o do terceiro setor, Ora: Adriana salienta

que não pode ser- todos porque

exls · a questão dos agentes comunitários e o br. Sandro explica que no caso
dos agentes comunitários, continuará êomo
Trib nal fizer o apontamento dizendo que

os também

não

e

nâ ·hora que

o

pode pótque é o os,

.___.,

justi caremos pode sim, porque apesar dela ser quallflca'da corno OS,

ele foi

ida pelo poder público e na emenda constltuclorial qt,e ç(tou a,atividade,

ue ela pode ser exercida pela administração direta, ihdiretà, a'utérquléà oú
fund cional, a qUalificação é só mais

um trttJíO e nesse cásô não perde a

natu eza de fundação, o Dr. Fogolin cita que no caso o àdltlvo ·nãõ menciona

isso, somente se for provocado conforme suà explicaçao e o Ot. Sandro seg1Je

expr ando que no aditivo será colocado, porque será altêtá:Fdo
fund · mentação com base na lei municipal que autorizbu â'

"·àpe~
·~as · , ·

unua o ·s •.
,..

.fu11da;gã0Esta:tat·Regional de Saúde
. .

.

,Reg.ião.de:Bauru

qUellflqa~J•.E,n.~o caso o Tribunal q,uestlone quàlquer outra coisa, faremos a

,l.lstj.~~V:-'. rv,1.1d.a.rido p assunttl da, p~uta., o Dr. Fogolin fala sobre a saída do
Dr; Affonso co,no, d.iretor de atenção â saúde, informa que ele solicitou para
deixar

a. ·di~9,ão

e. que .até o momento nunca flouve nen.hum problema •em

.· r~.1•94:0,.t ·epi,duçao da -escala.·médicai chamamento e etc., mas o Dr. Affonso
~

•

j

. '

· ~•~-Ll@ NJ1'919 ~.el.e_,f'QSQ.Un está,como re.spon·sável técnico·pela escala nesse
;_ e,e.Fí(?~o-.e ~r J~o ;oós preç~amos d~ 1Jma nQva indi~9ão de direção. A Ora.
Claudia reçebelJ alg_uns currlçulos e . dr Fogolin diz q'-'e recebeu outros,
. apre$entatei aos senhores e pela anáHse feita dr Fogolin fala que o que destoa

P.98.~m,ote .too r;el~~o

e.os demais pela. experiência apontada de diretoria

·c!ln.lca, ..~ o.,Pt. J,o_aQ Pa4Jc:,

Jssa., que já teve dire,torja clinica no hospital da

Vnim•P, :r,,Q f.lronto $ooprro Ci;mtral de 8a_ur:µ n.os ano$.90.e tloje.nlo está,mais
- · ·· ·

.

i

, .,, •. • • ,

.•

•

'

·•

.·• ,

•

· .- . ,

•

•

com.o ~rvldotP,ô~II~, um. pç,f;lto -i.rnpo.rta0.tet·nêo Jer s~rvidor municipal, porque
aer~dlto,dar ~ .lhór autonomia. A Ora. Cl.au,dla ~oUclta ·que se possível Isso seja

reJQlvldo. na- data· de hoj&1 porque. temos previsão da vislta do Ministério para
:amanh4: ~. e1,,. vãe>. pedir

o. dir:etor t♦pnico• dâ

Upa,.: podem questionar sobre

,q4~rn , o :ll.J,sp.onJ.éV~J p~las ~sqalas nas UpElS e etc. e o Dr. Fogolin saUetnta
qµe a ·pld1 ~~- ~ir~tor ê. r~oente e que ettarnos·J'\~. fa~ de escolha; a escala

está feita e .que provaveltnente não haverá .problemas com relação a isso. A
CQO~lheira- l;.lª1ne X.avier, díz q.ue o c'-lrrlc~lo d.esse profissional demonatra
mesmo boa e)Q)erlenclEl para o cargo; dr Jose Eduardo Fogolin segue dizendo
qLJe o.Dr. _
Joao Paul.o ts~a realmente tem gr~~(Je cap~ciçt~de, mas que oio teve
oportunidade ainda para uma conversa com ele e se ·for passivei irá definir

e::- .a.ln.da bOJe. Boa.
· . . ·.

quatro currlculos apresentados a mesa, fiquei pendente para o

~

\

12

' Í;,\· ,

y

ao Paulo pela experiência que ele tem ·na gestão e todos ooncordarem,
apó a conversa com ele faço

a devolütiva pira todos~ Ora. Claµdia qqm~nta

tam ém que entre esses profissionais, todos ·e mais 'dois que nos procurara
sinal zando que gostariam de ser diretoresi sendo o Dr. Ivan Segura, ·qu até
con

rsou com o Dr. Fogolin e ele pediu que nos procurasse e o outfó · · o Dr.

Vini ius Panico que é ·sôciô de empresà' mediôà ptestàddril de se •· ·' · ·s

fi

muit s anos aqui na Fundação. Todos eles têm ·1 ad01 positiVos e ládos · úe
dific ltariam o exerclclo aqui enquanto diretor. Os dois médicos que· se
inter ssaram e.que têm bastante experiência também, fora e!>· Dr. Joào Paulo,
em

estão de ·pronto -socorro; de Úrgêiíelâ, -que se·rtttm-

Sab ag, existe um impeditivo muito forte qüe séria

ô- C>'ri tvàH

eó

Dr.

os dois sérem àóclts :de

emp esas médicas que prestam serviços para Fundação de Saúde e que não
retir riam essas empresas, porque nos dois casos a empresa l'lio 6 só deíes,
os o tros sócios querem continuar prestan~o serviços para a fundação e isso
ode, o regulamento de contrata90és da fundação e a lei não ;permitem.

coisa que traz preocupação é a nee$&$ária imparclâUdade· do di~tor
nes .a gestãb, que é um ponto qu~ e> Dt

:f ogolin

profl sionals,. primar pela qualidade técnica, pensar

cOni$1'1t~Ur cohh$t:ér QS

na -escala e

poder l~var

isso sem amarras. e o Dr. Fogolin complementa que o currfelllo do Dr. João.

Paul

é muito diferenciado em relação ao$ demais e que ele rêaltnehte

com lata as necessidades da Fundação com· à saída do Dr, Affonso :c-asundre
e s

todos concordarem, que fique ·aprovado o cumculo dele; .Foi ,feita uma

ava li ção dos curr(culos, o conselho curador .aprovou o
.

para ser o novo Diretor de Atenção a

'

curricul~ do

Dr/Zl
~

Saúde da FERSEt com ca ·

(·

Funda:ção Est11tal Regional de Saúde
Região de Bauru
, t,9~rja ,~e ,36 hor~s.,"mar.iais; como fazia dr Affonso e com salário líqui o de

·.Rf7,~,soi~0, '!gu~J, ao do :diretor a.ntetiór;

sr presidente do conselho e rador

relata .q,l;ie vaí sentar com :ele essa. semana e já define.data de inicio e
Claudia .salienta ainda que o . diretor de atenção à saúde tem qu

Ora.
ter

exp,ElHêqoJ~ i:n1n1m,a, d$ olnco .anQs em funyao de direção ou assessorame to de

in~UtMI~ ~~'.

~µg~:.~• o Dr,.. ~ºªº

Pa!JIJ> possui esse reqüisito ,també . Na

fi

~~~,;tgi~ ~ ~J~,o~·~Q Ço.t).~_elh~ cpn,sulta o$, p_r:esent~$ sobre existên ia de
ou~os &$Suntos e nJo havendo outr~s: manifea;tações encerrou-se a reu ião à
umij hora e vinte minutos da tarde, Eu conselheira Actriana Campos M lado,

.~fPrt~ri• : Munlolpal .de, Saúde de Pederneiras, rédigi a presente ata a qual
0

anexa lista.dos conselheiros .presentes.
•

O •

•

•

...

•

• ,

MV •

•

, , ••

•

•'

•

•'

<

A

, ;>

. ~..

•

•

• •

•

~salhani .pre..n~ ata.
1:

'

-) ª1

nselho que,._~digiu a ata

Sra. .Adriana de Campos Mei~<10
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Fundação Esta tal .R egion al de-Sg,ú(le ··
Região de Bauru

SAÚDE da REGIÃO DE BAURU - FERSB
Aos quatorze dias do mês de maio de ·dois mif e qurnze, as· quatorze horas·
Secretaria Municipal de Saúde de· Bauru, reuniram.:se os membros dó Consel ·
da Fundação Estatal Regional de Saúde para a quinta reunião ordinária· do no de d is
mil e quinze, conforme lista de presença em anexo. Dr. José Fernando inicia ando
vindas aos membros presentes e reforça que a Sra. Ora. Cláudia de Almei a Pr o e
Piccino Sgavioli como Diretora Geral atualmente também vem deserripen ·
atividades da diretoria financeira, até novo ingresso do diretor, infontla a todos que,
conforme conversou na última reunião de conselho com Sra. Marli secretária municipal
de saúde de Agudos, contatou diretamente o prefeito Müriicipal de Agudos Sr Otaviani
sobre a possibilidade da prefeitura deste municfpio ceder um- servidor, Sr Ede Carlos
Camargo, que atua na área de licitações e corttpràs, para atuar na FERSB, seguindo a lei
municipal nº 4.565 de 11 de dezembro dé 2.013, do municfp·io de Agudos que permite tal
cessão e com o ônus para a FERSB; Dr. José Fernando relata que o.. prefeitt> do municfpio
de Agudos autorizou essa cessão e pede aos presentes a análise é deliberaçao do

e
.__,,,

ingresso desse servidor muniêipal, . S'r EOE CARLOS CAMARG't), matríctifa de servidor
municipal de Agudos nº 5051, RG nº 34533240-4 e CPF nº 305657798-50 como Diretor
Administrativo Financeiro da FERSB; assim que contratado o rio·vo Diretor financeiro já
será providenciado esse registro e habilitação junto ao banco do Brasil para que
tenhamos sempre três habilitados; após apresentações o conselho curador aprova o Sr.
Ede Carlos para o cargo. Em sequencia Dr. Fernando relata· aos presentes· que a equipe
da Fundação do ABC, sob a tutela dos advogados Sandro Tavares e Guilherme Espósito
iniciaram as atividades do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a FUABC e a
Fundaçao Estatal Regional de Bauru, inicialmente nas orientàções sobre documentos
referentes a prestação de contas ao TCESP, os mesmos estiveram em Bauru dia 11 de
maio, p.p., em reunião de trabalho o dia todo; Sra. Adriana.Leandrin e Sra. Eliana Rocha
que estiverem presente nesse dia de trabalho relatam aos presentes sobre assuntos
abordados, o foco principal dos questionamentos e esclarecimentos fora sobre a cessão
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provada e sobre a contratação dos .agentes comunitários de
os advogados são registrados com o salário bruto de R$ 1.014,00,
inisterial e os descontos são retirados desse valor, os municípios
a questão de que esse valor da portaria fosse o valor líquido que o
profissiona .dev :ia receber, assim ficou f=Sclarecido.esse tema aos presentes. Ficou claro
nesta reuni~o que os próximos passos para que a fundação possa iniciar seus processos
seletivo$ para a r~aH.zaç~o dos próximos contratos de gest~o só será possível assim que
organizar a. estrut~ra. mlpima da FERSB, com isso Ora. Cláudia r~força a possibilidade
dos munlolp.ios em ceder fun.cio11á.rios para essa estrutura mínima, a Sra. Cláudia Sgavioli
complementa aos. presente$ ~ue. ~~El~ di~ de trabalho foi muito produtivo; Adriana,
P~demeiras expõe que tem uma funqienária com interesse em executar atividades na
FERSB, des~ forma apresenta aos presentes a necessidade de deliberar sobre um valor
de salário para a função, todos os :presentes deliberaram por um salário base para a
função de age_nte ~dministrativo da FERSB de R$ 2.400,00 reais (dois mil e quatrocentos
reais} e a -oferta.para a ·funcioA~fla de Pederneiras será de R$ 2.750,00 reais (dois mil,
setecentos, e eir.iqoenta reais), Adrtana levará a proposta para. a funcionária e estará
retornando para a Ora. Cláudia. Os advogados da. FUABC analisaram os processos que
têm sido adotados pelo grupo que atua na FER$B e orientaram em tudo que se faz
necessário complemen~r. ·dentre ·eles: adequar o plano de oontrole de metas qualitativas
e quantitativas e fazer mensalmente essa atividade, para cada contrato de gestão firmado
ta e lpiranga, a prestação de contas deve seguir a instrução
para as UPAS Bela Vis_
normativa nº 2 do TC.ESP; Cláudia relata também que a FERSB terá que fazer um
processo Jicitatório para contratar uma empresa de auditoria, que tenha registro no CVM,
a fim de q1:,1e f~ça uma auditoria no relatório contábil do exercício de 2014, para que após
essa auditoria •o relatório ~eja pu,blicado ern jornal impresso, a proposta é que seja no
diário oficial do .m1.1nieíp.io· de- Bal,lru, adyqgados da FUABC também deram orientações
pt;1r~ a.c r~cimos . no CONTRATO OE PRESTAÇÃO DE; SJ:RVIÇOS MÉDICO S firmado
entre a ·FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO DE BAURU, e
EMPRESAS MÉDICAS, eles farao essas sugestões de acréscimos e enviarão a FERSB

&

para que os próximos contratos sejam modificados, indicaram também que os médicos
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das empresas junto com as notas de seus. plantões devem en~
certificação de presenças seja feita por um servidor municipal que atµe nas UPAS
e que
fique responsável por isso e, que seja afixa.do as regras ,para ªs empresa$· médica
s
instalações das UPAs. O apoio técnico Jurldico da FUABC dará brevidé\lde· ao anda
ento
desses processos e assim permitirá à FERSB atender segundo a preocupação
mo já
citada nas reuniões anteriores as solicitações das prefeitLJras de Agudos, Lucian
polis e
Pederneiras, no tocante a contratação de agentes comunitários de saúde
serviços de saúde; Claudia diz.que>no. dia .12 de ma.io já enviou.email aos a,dvQga_
· s
o seguinte conteúdo: Bom dia Dr. Sandro e Dr. Guiiherme, Inicialmente, nós da .F
queremos repetir a vocês nosso agradecimento pela produtiv,a reunião de ontem,
dia 11
de maio de 2015, durante todo o dia, a parceria firmada com a .FUABC e, coh1 ela,
o apoio
técnico jurídico de vossa parte, será essencial, nesse momento, para o bom andame
nto
das atividades da FERSB. Como combinamos ontem enviamos a vocês solicitaç
ão de:Regulamento de Caixa Pequem:,; - Material de criação da Lei de OS.
, para
compartilharmos com os municípios instituidores da FERSB, relação de categor
ias que
tem obrigatoriedade de sindicato especializado, modelo de regulamento de cargos
e
salários para compararmos com o da FERSB; e model9 de relatprio de atividade
mensal

.___,,.

de empresas contratadas. Ficamos no aguardo do. envio do re_gulamento de recurso
s
humanos finalizado, assim como do agendamento ·de outra data para a· ptó).Citrfa
reunião
de trabalho. Precisamos também de qrienÚ;)~o d~ vossa parte sôbre como proced
er ·para
reembolsar à FUABC os valores gastos com custos de vossa vinda a FERSB.
MUITO
OBRIGADA. Cordialmente, Cláudia Sgavioli; Colocado a seguir para análise
dos
membros do CONSELHO CURADOR a solicitação de não cobrarmos multa no
valor de
R$ 1.500,00 dos profissionais: Ora Ana Elis C. Nicolino, empresa S. MARTIN
I &
NICOLINO LTDA. - ME e Dr Ivan E R Segura, empres.~ SEÇ3URA .& ARONNE MEDIC
ôS
LTDA. EPP, respectivament~ pelas fç1ltas .nos dias: 1'9 de março planta.o· de 12· horas
na
Upa lpiranga, 25 de março plantão de 12 horas na Upa Bela Vista. visto esses
m~dicos
terem enviado justificativa e solicitação de não cobrança, fica deliberaqo pel9 conselh
o
que seja comunicado a decisão através de oficio aos interessados é a multa para
a Ora.
Ana Elis seja perdoada com a seguinte observação: por ser primeira e única vez
.d o ,fato
ocorrido, a seguir os membros do conselho presentes deliberí;!m aprovação de r~latório
s
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os contratos de gestão de UPAS lplranga e Bela Vista; Ora.
e · a Dra. Sllvia Diretora de Atenção à ·saúde , que a Funda ção
úde da Região de Bauru - FERSB, convidaram as empre sas

Cláudia

ram ao Chamamento Público e prestam serviços médico s na rede
GA e Unidad e
de urgência e eme · ência - Unidad e de Pronto Atendimento (UPA) IPIRAN
de uma REUN IÃO
de Pronto A . r\d . ento (UPA) .BELA VISTA - Bauru/SP, a participarem
GERS ON FRAN ÇA
dia t9/05/ 20l5 (dezenove de maio, terça feira) as 18:00 horas, na rua
a seguinte pauta:
nº 7-55·, sede. da SMS de Bauru, na sala de reuniões 1° andar com
plantão médico nas
análise do andamento das atividades relacionadas aos serviços de
ia dos serviço s;
reférida's UPas 24h •levantamento de necessidades para melhor
usuários frente ao
•apresentação de resultados coletivos de avaliélç~o de satisfayão dos
s das unidades de
serviço; • apresentação de necessidades apontadas pelas Chefia
de Bauru pelo
saúde;• assuntos de interesse para o serviço. Agradecem a SMS
pela Diretora Geral
empréstimo da sala para a realizàção dessa reunião. É recolocada
com memb ros
Cláudia, aos membros desse conselho curador, a necessidade de contato

médicas qu respo·n

FERSB assim pelos
do CONSELHO de ACOMPANHAMENTO e CONTROLE SOCIAL da
a reunião com os
presentes fica pactuada a data do dia 08 de junho as 14:00hs a primeir
e como deverão se
membros deste conselho onde serão orientados sobre seu papel
o Sr Alisson Sousa
organizar para a atuação. Dra. Cláudia relata aos presentes que
uma sexta feira, em
esteve em Bauru para visita a FERSB no dia 24 de abril de 2015,
Menti, Presidente
reunião as 9h30, contamos com a presença na reunião de Dr. Fernando
eles, Cláudia relata
do Cor-iselho Curador, ANFES pediu que a FERSB se associasse a
impeditivo para a
qµe· o valor mensal de R$2.000,00 para a associação no momento fica
o da
Conselho C'úrador delibera após essa apresentação ·apoiando a decisã

FERSB,

o

no domingo, dia
Dra. Cláudia. Ora Sitvia 'Diretora de Atenção a Saúde relata que
Bauru, duas UPAS
10/05/2015, no perlodo diurno em virtude de termos no municí pio de
demanda nas UPAS
(Geisel e Mary Dota) sem médicos plantonistas, houve aumento de
Claudia Rodrigues
Bela Vista e lpiranga, assim como no Pronto Socorro Central, e a Dra
UPA Bela Vista
C. Meirinho, junto com outro médico que estavam atendendo na
o reduzido de
contataram a diretoria da FERSB para relatar preocupaçào com o númer
]ilentos; as duas
servidores nessa unidade, dificultando o bom andamento dos atendir
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Diretoras presentes na reunião do Conselho relatam que en
DUUPA essa preocupação, assim como a analise da possibilidade de contratação de mai
servidores para essa unidade. Pedem também que para a UPA Bela Vista se poss e
havendo necessidade de fechar atendimentornédico~m-algurna UPAemmomento

turo,

a FERSB seja comunicada, devido ao ocorrido, se. poss(vel, com .antecedéncia, ··ara te
tempo hábil, se necessário, providenciar aumento no número de médicos planto stâs n
unidades das UPAs que tem esse serviço administrado pela FERSB; sobre ess assu o
também Dra Cláudia relata que recebeu na quarta feira dia 13 de m~io, a~ 14n: •.O eq ·1pe
da TV TEM Bauru para uma entrevista sobre os serviços da FERSB com m

icos

plantonistas nas UPAS Bela Vista e lpiranga; Cláudia explicou a repórter Evandro como

foi o ·chamamento público e respondeu a ele sobre número de empresas que estão
credenciadas: para Bela Vista temos 60 contratos feitos, para lpiranga temos 50
contratos, e temos também 14 profissionais sócios de empresas médicas que mand~ram
documentação, se credenciaram, mas, até o momento ainda não tlvE:3ram oportunidaqe de
prestar serviço de plantão; A Diretoria recebeu Informe do escritório cfe con-tapilidade que

foi divulgado o reajuste da categoria da empresa, e teremos que ajustar os salário.s .em
8%, sendo o reajuste desde abril de 2015. Cláudia diz que pediu a Sarita que fizesse uma
pesquisa de reajuste de salários de municípios instituidores da F'ERSB para 2015 assim é
apresentado esses valores para de"liberação deste conselho, expostos os valores
encontrados: Prefeitura de Luçianópolis não terá reajuste, Prefeitura deAgudos conc~de
aumento de 8,50%, Prefeitura de Macatuba terá seus salários ajustad9s ~m 10i16%.
Prefeitura de Pederneiras vai reajustar o acumulado no a.no de 5%, sendo 3% de aumento
agora no mês de abril e outros 2% de adicional de tempo de servi90, e aumento de 10%
no valor do Cartão Alimentação mensal, aauru aumento salarial dos servidores de R$ 110,00
reais a mais pagos em forma de abonos. O projeto ainda aumenta o vale alimentaÇão de R$
285,00 reais para R$ 310,00 reais, após conhecimento o conselho curador delibera que o
reajuste dos profissionais da FERSB seja de 8% conforme

oriehtação do escritório de

contabilidade. Dra. Cláudia apresentou um resultado de pesquisa de satisfação realizada nas
UPAs Bela Vista e lpiranga, para conhecimento deste conselho curador, segue: 1)Procurou
outro serviço de saúde para resolver este mesmo problema? UPA lpiranga (Sim - 27%, Não 16%, Não Respondeu - 57%), UPA Bela Vista (Sim -46%, Não - 9%, Não respondeu - 45%);
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1a)Fol . .

, p1 anga (Sim - 25%, Não - 55%, Não respondeu - 20%), UPA Bela
·- ' %, Não re$pond eu-9%); 2) Qual o motivo:que levou a procurar a
(Encaminhamento
48%, · outro -

-

0%,

Porque

a

UPA tem

acesso

a

45%, Não respondeu - 7%), UPA Bela Vista

9%, Porque a UPA tem acesso a exame/medicamento - 36%, Outro 46%, Não r, . · .. f:leu - 9%); 3) Que .meio de transporte utilizou para vir até a UPA? UPA
lplranga (Circul~r -- 23%, Veículo próprio - 45%, Veiculo de terceiros - 14%, Ambulância -

(Encaminh

·2%, Outro - 11%, Não respondeu -5%); UPA l3ela Vista (Circular - 18%, Veículo próprio 460/o; Veículo de terceiros -- 2-7%·, Ambulância - 0%, Outro - 0%, Não respondeu - 9%); 4)
Quanto tempo esperou p$ra ser atendido pelo médico? UPA lpiranga (Menos de 1 hora 36%, De 1 à 2 horas-2 5%, De 2 a 3 horas-1 4%, Mais de 3 horas-1 8%, Não respondeu -

7%), UPA Bela Vista (Menos de 1 hora - 28%, De 1 a 2 horas - 27%, De 2 a 3 horas - 9%,
Mais de 3 horas - 27% 1 Não respondeu - 9%); . 5a) Como avalia a UPA, quanto ao
'
atendimento na recepção. UPA lpirahga (Péssimo -- 11%, Ruim -4%, Bom - 32%, ótimo 48%,

hiâo·n:tSpondeu,-

64%, Não respondeu -

5%), UPA"Bela Vista (Péssimo - 9%, Ruim - 18%. Bom - 0%, Ótimo 9%);·5b) Cotno avalia a WP.A, quànto. ao atendimento na Enfermagem.

UPA lpirahga (Péssimo - 7%, Ruim - 2%, Bom - 43%, ótimo - 39%, Não respondeu - 9%),
ão respondeu UPA ·sela Vista (Péssimo - 18%, Ruim - 9%, Bom ,... 37%, Ótimo - 27%, N_
9%);5c) Como,avalia a :UPA, quanto ao atendimento médico. UPA lpiranga (Péssimo - 5%,
Ruim - -9%, Bom - .32%, ótimo ... 43%, Não respondeu -11%), UPA Bela Vista (Péssimo 37%, Ruim - 9%, Bom-27 %, ótimo-1 8%, Não respondéu ,- 9%);5d) Como avalia a UPA,
quanto a limpeza da UPA. UPA lpiranga (Péssimo - 2%, Ruim - 7%, Bom - 43%, Ótimo 39%, Não respondeu - 9%), UPA Bela Vi~ta (Péssimo - 9%, Ruim - 0%, Bom - 36%, Ótimo 46%, Não re$pondeLi_- 9%);5e) Como avalia- a UPA, quanto a alimentação (paciente que
permaneceu no.-ambu ~ório). UPA lpiranga (Péssimo - 2%, Ruim - 7%, Bom - 26%, ótimo 7%, Não respondeu - 58%), lJPA Bela Vista (Péssimo - 9%, Ruim - 9%, Bom - 9%, Ótimo 9%, Não respondeu - 64%); 5f) Como avalia a UPA, quanto a orientações que recebeu na
alta. UPA lpirangà (Péssimo - 18%, Ruim - 18%, Bom - 9%, ótimo - 9%, Nao respondeu 46%), UPA ~la Vista (Péssimo - 5%, Ruim - 7%, ~om - 35%, Ótimo - 30%, Não respondeu
- 23%);6) Faça sua sugestão para a UPA UPA lp.iranga (Não respondeu - 30%, Elogio ao
serviço - 9%, Melhora na estrutura .física da unidade - 14%, Aum~k,> no quadro de

tJVl
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profissionais médicos - 9%, Humanização do serviço por parte dos funcionários - 18%,
Aumento no quadro de funcionários - 2%, Oferta de exames complementares -

Vc ,

Estacionamento para usuários - 7%, Tempo de espera/demora no atendimento - 9%) UR
Bela Vista (Não respondeu -9%, Elogio ao serviço-18%, Humanizaçã9 doserviço·p ·r part
dos funcionários - 18%, Tempo de espera/demora no atendimento - 18%, Reclarn ção d
atendimento médico 37%). Sém outras manifestações encerrou-se a reunião as d
horas e trinta minutos. Eu Adriana leandrin da Silva secretária municipal de s
Pederneiras, redigi a presente ata a qual anexo lista dos conselheiros presentes.
Assinam a presente ata o

Presidente do Conselho Curador:

()1,,11(,

.....,,..
' -

t

'·

(

Dr. José Fernando Casquei Monti\\_. .

,.

Secretária do Conselho que redi•giu a ata

#

Sra Adriana Leandrin da Silva:

/•i. ....

D&'.ADH MARJO CASll
3tTABEUÃOD~NOT.

11=9 ~ de -

i-28 •

DOCUM!

.

OEAUTeNTIClO,tOE.

. , ~1 doe, m vaiõrHt:iiD ·

imnhm

mm5\ :
. O CASGUEl ~OffJ!:: ::::::::~:
:::::::
>· -:::::::::::::::::::::::·'
::::::::::~

Ev1rstmr.~i•

m~t:~ !8 d~ Junho df 20b
Pre

Q\JA!.QIJ!

'i,'t _.,,
('j:·,
lf

· ·

RASUAA KRÁ C O t l S l ~ e ~
•

--------

Ol'ICIAL OE REGISTRO DETtnllOS EDOCUMENTOS ECIVILDE PESSOA JURÍDICA

sob

t~1:
I

/
l\ -·_ .
.

'..
~

·····
··· ··
~MiCElu l!l:

'·- ·e,: R~ 4,S~ , foh i Rh-4,3 ·
-, - , ;.,.:-:;.:..;,,o.-

. •

~~iICUl~~~~~~~',1!(~~1.\Lºt'~.,. ;: ·

Qill4

·

~~:i~~=;i_~,,,,,.

:,d
i

- - - ---

IEM BRANCO
-

#

-·-

·

Fundação Estatal Regional de Saúde
~

Região de Bauru
ATA Nº 06/2014 DA 6' REUNIÃO ORDINÁRIA D~ i ~ ~- ·.
ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE

r
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o'7

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, · ..__ __
::!=>!o
>«J!o

às quatorze horas na sala da Prefeitura Municipal de Bauru, reuniram-s os

-::>~~

u-c,~a,

Oál,......,
a::1&1MÜ:

membros do Conselho Curador e Conselho de Prefeitos da Fundação

"""ºººte,
Vl_.,.c,::

---.. õv 1 -

~u-= -"""

~.§ii: ~O')

Regional de Saúde para a sexta reunião ordinária do ano de dois

a: "'w
w::,,~ ºO
:,o

_,~ l<o

º""" _,

quatorze, sendo os presentes José Fernando Casquei Monti - Secretário
. : ...__....
, 1
• .'

Municipal de Saúde de Bauru, Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça -

Vl""' 0
-v,-3U

~w O
~.5i!l-

1&1"3~
.-40;;A.

..;..!

Prefeito Municipal de Bauru, Everton Octaviani - Prefeito Municipal de
Agudos, Marli Aparecida Rondina Arantes - Secretária Municipal de Saúde
de Agudos, Adriana Leandrin da Silva - CoÔrdenádora Municipal de Saúde
de Pederneiras e o Sr. Juarez Solana de Freitas - Vice-Prefeito da cidade de
Pederneiras. Dr. José Fernando, faz apresentação dos currículos e um
resumo das entrevistas realizadas no dia vinte e sete de outubro com a
aprovação do conselho curador de três de novembro com a seguinte
conclusão:

interessada com melhor conhecimento e 'qualificação para o

exercício da Direção Geral é a Dra. Cláudia de Almeida Prado e Piccino '
Sgavioli, dado seu histórico prófissional e experiências de trabalho, todas de
elevada complexidade, além de sua visão sistêmica sobre o sistema público
de saúde. Por outro lado, entendemos que temos o interesse de Denneval
dada a
Antonio Gregório uma oportunidade imperdível para a .F'unc4lçãQ,
.. .
.
;

• -' •,
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.
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.

' ',1. '
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r:i

qualidade de suas experiências e aptidões pessoais. Assim o recomendamos
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~

Fundação Estatal Regional de Saúde
Região de Bauru
l

para a função de Diretor Administrativo-Financeiro, assnn após todas as .~ t i
~f

;~

".' 1

~1&.,88 8 8 8
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análises do conselho de prefeitos fica aprovado por unanimidade a ~
~
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composição da diretoria da Fundação Estatal Regional de Saúde com a Dra. ~ j

L

~~~m-:
1 ~.z··

~ .~.r~

· Cláudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli como Diretora Geral e o Sr. ~ ~ ;;Lu:~
8

.Dermeval Antonio Gregório como

Diretor Administrativo-FinanceirQ.i. .:
.r-·

~ t1

..

seudo estes responsáveis por assinar os contratos da Fundação Estatal '..

,.__@

L'·

f

Leandrin da Silva secretária municiJ,al de saúde de Pede eiras, redigi a
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dezesseis horas. Eu Adriana ~ / "~li) i

;Regional de Saúde - Regi-ão Bauru e m~vimentar suas contas correntes. Sem

outras manifestações encerrou-se a reWJião às
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Vice-Prefeito Municipal
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O esta tuto da Fun daçã o Esta tal Regi onal de saúd
e da regiã o de Bau ru foi
I NST ITU ÍDO pela LEI nº 6.397 de 08 de agos to
de 2013.
O esta tuto da Fund ação Esta tal Regi onal de saúd
e da regiã o de Bau ru foi
ALT ERA DO pela LEI. nº 6.764 de 03 de mar ço
de 2016 - esta lei fez alter aç
artig os 2, 17, 18 e 37.
Alte raçõ es já estão inse ridas em azul no texto do
estatut-o redig ido abaix·o e
dest aque NR - nova reda ção.

ESTATUTO DA FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL
DE SAÚDE
(DA REGIÃO DE BAURU)
CAP ÍTU LOI
DA FUNDAÇÃO E DE SUA FINA LlDA DE E OBJ
ETIVOS
Art. 1º

A Fundação Estatal Regional de Saúde, designada, abrev
iadamente, neste
Estatuto, pelo tenn o FUN DAÇ ÃO, instituída pelos
municípios paulistas
de Bauru, de Macatuba, de Pederneiras, de Agudos,
de Lucianopolis é uma
FUNDAÇÃO públi ca dotad a de personalidade juríd
ica de direito privado,
sem fins lucrativos, de· interesse coletivo, utilidade
públ ica e beneficência
social, sujeita ao regime próprio das entidades priva
das sem fins lucrativos
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas, tributários
e fiscais, regida pelo presente Estatuto e pelas Leis
Municipais nº 6.146,
de 08 de novembro de 2.011, do município de Baur
u, nº 2.403, de 18 de
agosto de 2.011 , do município de Macatuba, nº 2.897
de 15 de junh o de
2.011, do município de Pederneiras, nº 4.565 de 11
de dezembro de 2013 ,
do município de Agudos e nº 1.506 de 28 de
janei ro de 2.014 , do
município de lucia nópo lis.

Parág rafo único.

A FUNDAÇÃO tem sede e foro na cidade de Baur
u, Estado de São Paulo
e prazo de duração indeterminado.

Art. 2°

A FUNDAÇÃO tem o fim único de·desenvolver ~çõe
s e serviços de saúde
de responsabilidade do conjunto dos muni cípio s instit
uidores, organizados
de mane ira regionalizada e hierarquizada, no âmbi
to do Siste ma Único de
Saúde (SUS).

§ lº

A FUN DAÇ ÃO pode rá, ainda, desenvolver ativid
ades de fomento e
desenvolvimento de ensino, pesquisa e educação
permanente em saúde
junto ao Pode r Público e à iniciativa privada, medi
ante aprovação do
Conselho Cura dor.

§ 2º

As ações e os servi
desenvolvidos de.mane ir

..•·

saúd e mencionados no "áput serão
regionaliza'"!

(:7

V

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
hierarquizada em nível de -complexidade crescente do SUS na região de
sa,úde de Bauru, da quài a FUNDAÇÃO é parte integrante, devendo
observar todos seus -princípios _e diretrizes, em especial, a fiscalização e o
acompanhamento pelo . Conselho Municipal de Saúde de cada ente

instituidor.
O a:companba.inento pelo Conselho Munkjpal de Saúde de cada ente
instituidor deverá acontecer mediante envio de relatórios semestrais
desta FUNDAÇÃO.(NR-Lei 6.764 de3 março de 2016)

Art. 3°

A fim de preservar o compromisso básico de sua missão, a FUNDAÇÃO
organizar-se-.á e funcionará de acordo com os seguintes prihcípios e

normas:
IAdoção dos princípios e diretrizes do SUS nas atividades que
li -

UI -

desenvolver;
Vedação de distri\)uição de parcela do seu patrimônio ou de suas
reridas, a título de vantagem, lucro ou participação nos resultados
.aos seus._ccinselheiros e seus diretores, e;
Prevalência do interesse da população na garantia de seu direito à
saúde e prestação de serviços de forma digna, célere, humana,
qualitativa e eficiente.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4°

Orientada pela frnalidade inscrita no artigo 2° e com observância do
dispqstQ no artigo 3.0 , a FUNDAÇÃO reger-se-á pelos seguintes objetivos:
IAtuar de forma integrada e de ac9rdo com as políticas municipais
de saúde dos Instituidores, a política estadual e nacional de saúde;
II Es.tabelecer parcerias de cooperação técnica, celebrar acordos,
corttra,tos, convênios e outras espécies de ajustes com Municípios,
Estados e União e com outros órgãos ou entidades públicas ou
privadas, bem como entidades nacionais ou internacionais, com o
objetivo de cumprir sua finalidade e contribuir para o
desenvolvimento da atenção à saúde.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E
.
ADMINISTRAÇÃO
Art. 5°

..
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t

Conselho Curador, órgão deliberativo de direção supe"ifõi,'"' o
r le
e fiscalização;
Diretoria Execu tiv~ órgão de direção subordin a
de
adm.inisn:ação supe~or, resp~n~ável. pela gestã . tê
ica,
patnmomal, financeira, admmistrattva e o - 10nal
da
FUNDAÇÃO;
/
Conselho de Acompanhamento e Controle Social, órg ~Áperi
or
de controle social.
...,

Art. 6°

O Conselho de Prefeitos é órgão superior de supervisão institu
cional da
FUNDAÇÃO, composto pelos Prefeitos dos municípios institu
idores.

§ lº

O Conselho de Prefeitos será presidido por um memb ro
escolhido de
comum acordo para um mandato de um ano, permitidas recon
duções, o
qual deverá se reunir, -em caráter ordinário, semestralmente.

Compete ao Conselho de Prefeitos supervisionar as ativid
ades da
FUNDAÇÃO no tocante:
Ià verificação periódica do atendimehto de diretrizes dos
planos de
saúde dos municípios instituidores em consonância com
os
objetivos fixados em seus atos constitutivos;
II à prestação de informações administrativas, operacionais
e
financeiras;
_
III - aos limites e critérios definidos pelo Conselho Curador em
relação
às despesas com pessoal, e;
IV - ao desempenho qualitativo e quantitativo de suas atividades.
Vaprovar qualquer alteração estatutária submetida pelo Conse
lho
Curador.
Art. 7°

O Conselh<;> Curador é o órgão superior de direção, controle e
·fisealização
e constituir-se -á por 17 (dezessete) membros tituiares, sendo:
Io Secretário Municipal da Saúde de cada ente instituidor,
como
membro nato;
II l (um) dirigente do órgão de saúde municipal, escolhido
pelo
titular da Pasta, para cada município instituidor;
UI - 2 (dois) membros representando os trabalhadores
de saúde da
FUNDAÇÃO, escolhido entre seus pares;
IV - 1 (um) membro representante dos usuários do SUS, indic!
idos pelo
Conselho Municipal de Saúde de cada município ínstituidor
e que
não seja seu membro.

§ lº

O Conselho Curador será pre idido
maior índice demográfico.

v· \
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O prazo de investidura dos Conselheiros, a exceção dos secretários
municipais -de Saúde de cada ente instituidor, éde 2 (dois) anos, facultada
.a l'econdução.

§ 3º

A cada membro, titular corresponderá um suplente indicado pelo mesmo
processo previsto no caput deste artigo.

§ 4º

É obrigatória a participação da Diretoria Executiva nas reumoes do
Conselho Curador quando devidamente convocada, sem direito a voto .

.Os membros do Conselho Curador exercerão suas atribuições de forma
não remunerada.
Enquanto não for constituído o .quadro funcional da FUNDAÇÃO, cuja
representação no Conselho Curador está prevista no inciso II deste artigo,
todas as deliberações serão tomadas pelos demais membros do Conselho
Curador.

.Em casos de fàlecimentoi renúncia, destituição ou incompatibilidade de
um membro titular; o Conselho Curador empossará o suplente e solicitará

a substit\lição no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 8º

O Conselho Curador poderá contratar uma assessoria para auxiliar nas
atividades de fiscalização contábil e financeira da Fundação, emitindo
análises e pareceres para o Conselho Curador, mediante licitação pública.
O assessor será contratado por prazo determinado e para assunto
específico e deverá ter forma~ão técnica e específica na área contábil
financeira.

§ 10º

O membro que perder a condição que lhe tenha ensejado a nomeação para
o Conselho Curador perderá o seu mandato imediatamente, devendo ser
nomeado novo membro para completar o mandato, no prazo máximo de
um mês, prazo em que o suplente o substituirá.

§ 11°

O Cpnselheiro que faltar; .ilo per.fodo·deum ano, a três reuniões ordinárias
consecutivas ou a 50% do total das reuniões daquele ano, de forma
injustificada ou comjustificativa rejeitada pelo Conselho Curador, perderá
o seu mandato, ainda que substituído pelo suplente.

§ 12º

·fli

'õ
d
.,,--~Ill.
\
. .
d
O membro sup1ente poderá participar as reum es o conse
sem
:
dir 'to à voto, mesmo com a presença do membro titular. 1

(
O Conselho Curador reúne-se.qrdinária e extraordinariameqte.
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§ lº

As reuniões ordinárias sãó mensa is e, quando não pré-fi
xad
calendário anual, serão convocadas na forma do § 3°, deste
arti
antecedência mínim a de 7 (sete) días.

§ 2º

As reuniões extraordinárias podem realizar-se a qualq uer tem
assunto de relevância o exigir, e serão convocadas pelo Présid
pelo menos 5 (cinco) memb ros do Conselho, na forma do
artigo, com antece dênci a mínim á de 24 (vinte e quatro) horas.

§ 3º

O aviso de convocação da reunião, que só se realizará fora
da sede social
por motivos justificados, mencionará local, data, hora, matér
ia a ser
tratada e será exped ido por via postal ou por meio eletrô
nico aos
Conselheiros, em qualq uer das hipóteses, mediante comp rovan
te do envio
e da recepção, acompanhá.dos de cópia dos documentos
necessários à
discussão da pauta. ·

§ 4º

A sessão do Conselho só pocl'erá ser ifistalada com a presen
ça de mais da
metade de seus memb ros.

§ 5º

O Presidente do Conselho terá, ho caso de. empa te nas delibe
rações em
duas votações seguidas, voto de desempate, deven do julgar
-se impedido
de ·exercer o seu direito de Noto simples ou de qualidade sempr
e que o
tema em deliberação for o contrato de gestão.

§ 6º

A reunião do Conselho poder á ser secretariada por um Secre
tário ad hoc,
escolhido pelos presentes ou dentre empregados convi
dados para
secretariar a reunião; dos trabalhos e deliberações lavrar-se-á
ata, em
folhas soltas, numeradas e rubricadas, que ficarão arquivadas
com a lista
original de presença dos participantes da reunião, incluídos os
convidados .

§ 7º

Toda matéria objeto de deliberação do Conselho C\.n'ad
or será
encaminhada ao Diretor-Geral para conhe_cimento e publicáção.

Art. 9°

O Conselho Curador deverá reunir-se ordinariamente, a cada
ano, para

examinar e aprovar:
até o dia 28 de fevereiro, as demonstrações contábeis e o relató
rio
circunstanciado das atividades realizadas no exercício anteri
or,
elabor ados· pela Direto ria Execu tiva;
II até o dia 30 de novembro, o plano de atividades e a previs
ão
orçamentária para o exercício seguinte, elabo rados pela Direto
ria
Executiva.

I-

Art. 1O

Além do dever primordial de velar A o ri
FUND AÇÃO e exercer, coletivament e me
seus membros, perma nente interação
a
p r i v a ~ ao Conselho ~ 4nidor: '

km

· · ··,,,ades da,?;')
um dof2
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III -

IH IV-

V-

VI,.

VllI-

IXXXI,.

XII-

deliberar sobre alterações estatutárias, que deverão ser
aprovadas pela Câmara Municipal de Bauru;
opinar sobre a extinção da FUNDAÇÃO, sendo que eventual
extinção deverá ser aprovada pela Câmara Municipal de Bauru;
aprovar e reformar o Regimento Interno, que disporá sobre os
assuntos qe interesse da FUNDAÇÃO e, especialmente, do
sistema de gestão do trabalho;
aprovar proposta de plano de carreira, empregos e salários dos
empregados, bem como de reajustes salariais, da concessão de
reajustes d.e, quaisquer beneficies indiretos e da remuneração da
Diretoria Executiva, informando a Câmara Municipal de Bauru
sobre qmüsquer alterações remuneratórias;
opinar sobre a inclusão ou exclusão de serviços na estrutura da
FUNDAÇÃO;
aprovar a proposta orçamentária, o contrato de gestão e seu
detalhamento constante do plano operativo da FUNDAÇÃO,
.armal ou pluríanual;
aprovar a prestação de contas anuais da Diretoria Executiva,
devendo referida prestação de contas ser encaminhada
anualmente à Câmara Municipal de Bauru;
deliberar a respeito da estrutura gerencial da FUNDAÇÃO, seus
serviços e unidades e sobre a indicação, pelo Diretor Geral, dos
membros que comporão a Diretoria Executiva;
exercer a fiscalização e o controle dos atos da Diretoria
Executiva;
aprovar-o recebimento de doações com encargos;
deliberar, em instância final, sobre os demais assuntos de
interesse da FUNDAÇÃO;
Encaminhar anualmente à Promotoria de Justiça das Fundações
a prestação de contas do exercício anterior.

As .deliberações sobre as matérias constantes dos incisos I a VII deste
artigo serão tomadas pelo voto de maioria absoluta do Conselho e, sobre
.o s demais assuntos, com o voto da maioria simples, a hipótese prevista no
inciso I d~ste artigo, depende também de aprovação da Câmara Municipal
de Bauru;

§ 2º

O plano de emprego e salário dos empregados deverá conter os critérios
de avaliação de .desempenho.
Os membros do Conselho Curador respondem pelos danos resultantes de
omi~~ão do cump~ento de seus deveres e de atos praticados com c u l ~
o dolo, ou com violação do Esta to.
/ 77
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Art. 11

A Diretoria Executiva, órgão de direção s4bordinada ao Conselh
Cura or
e administração superior da FUNDAÇÃO é constituída dos
segui tes
membros:
/
11 (um) Diretor-Geral;
/
II 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro com formação téc;nic
a na
área específica e contratado mediante concúrso público;
III - 1 (um) Diretor de Atenção à Saúde.

§ )º

O Diretor-Geral serâ nomeado pelo Conselho de Prefeitos,
mediante
indicação dos Secretários Municipais de Saúde dos Institu
idores em
consenso.

§ 2º

O Diretor de Atenção à Saúde será indicado pelo Diretor-Geral
e nomeado
pelo Conselho Curador dentre profissionais com conhecimento
técnico e
específico na âreá. de atuaçã o da Fundação, profissionais médic
os atuantes
no atendimento à população no setor público.

§ 3º

Os membros da Diretoria. Executiva serão contratados pelo
regime da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo seus empregos
de livre
admissão e demissão.

§ 4º

São requisitos obrigatórios para a contratayão dos membros da
Diretoria
Executiva: a formação na área de saúde e experiência mínim
a de cinco
anos em função de direção •ou assessoramento superior de institu
ição de
saúde para os diretores previstos rios incisos I e III e formação
específica
na área administrativa ou financeira e experiência mínima de
cinco anos
para o diretor previsto no inciso II.

§ 5º

A Diretoria Executiva será responsável pelos atos pratic
ados em
desconformidade com a lei, com o estatuto da FUNDAÇÃO
, com o
contrato de gestão e com as diretrizes institucionais emana
das pelo
Conselho Curador.
A manutenção de qualquer membro da Diretoria Executiva fica
vinculada,
obrigatória e comprovadamente, à avaliação de seu desempenho
, frente à
gestão da FUNDAÇÃO, principalmente no tocante ao cumprimen
to das
metas qualitativas e quantitativas previstas nos contratos
de gestão,
conforme disposto no estatuto e em atos do Conselho Curador.

Art. 12

Além do dever primordial de adm1 · tr
consecução dos objetivos enunci· dos n1
Executiva:
JExercer o controle ·interno as a

~ o s deste Estaruto e •: gund

FUNDAÇÃO no sentido da
1 o 4° compete à Diretoria

.

J\~,·· ·noa
Qjt:pe,fi...fixadoH
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no programa plurianual e anual e no contrato de gestão da
FUNDAÇÃO;
II gerir a FUNDAÇÃO, coordenar, supervisionar e controlar os
serviços que integrarem sua estrutura;
III - gerir a presJação dos serviços contratados, em consonância com as
me~ de 4es~mpenho e ativídades fixadas no Contrato de Gestão
celebrado entre a fUNDAÇÃO e os seus Instituidores e constantes
nos Planos Operativos;
IV - Elaborar, para deliberação do Conselho Curador:
a)
Os planos plurianual e anual da FUNDAÇÃO;
b)
As propostas de contrato de gestão;
c)
O Regimento Interno da FUNDAÇÃO e regulamentos
específicos previstos na lei e neste Estatuto;
d)
A estrutura organizacional eas atribuições da FUNDAÇÃO;
e)
Até 30 de novembro de cada ano, o plano anual e a previsão
orçament~a para o exercíc;io seguinte;
f)
Até 28 àe Jevererro de ca,da ano, o relatório circunstanciado das
atividades desenvolvidas e o demonstrativo da situação
econômico-financeira da FUNDAÇÃO no exercício findo,
informando a Câmara Municipal de Bauru.
VBaixar normas, fixar rotinas e estabelecer procedimentos para o
adequado funcionamento da FUNDAÇÃO, no tocante aos assuntos
técnicos., científicos, de ensino; administrativos, financeiros, de
pessoal e de serviços de atenção à saúde;
VI - Gerir o patrimônio da FUNDAÇÃO;
VII - Cumprir e fazer .cumprir o presente Estatuto, o Regimento, as
políticas~ diretrizes e as deliberações do Conselho Curador;
VIII - Propor, para posterior deliberação do Conselho Curador, a criação
de assessorias, .coordenações, núcleos e outros órgãos, de natureza
pennanente ou temporária, sempre de acordo com a estrutura
organizaciQnal da FUNDAÇÃO.
§ 1º

,. . . . . -

~

São reservadas à Diretoria Executiva outras atribuições que não lhe sejam
vedadas por este Estatuto e se compreendam no âmbito natural de sua
competência.
A Diretoric1 Executiva decide por consenso, devendo ser encaminhadas as
matérias pendentes ao Conselho Curador para deliberação.

§ 3º

A Diretoria Executiva reúne-se, ordinariamente, a cada 15 (quinze) dias e,
extraordin~amente, quando convocada pelo Diretor-Geral.
/ /

.· união da Diretoria Executiva s~ s retariada por um Secretário ad
oc, escolhido pelos presentes o den empregados da FUNDAÇÃO;,&!
· dela lavrar-se-á ata, por folhas s
., .eradas e rubriç.adas, que ficaf
arquivada com a lista de presen..,..~ji:.!,ti:IJ.llll.cipantes da _µiesma.
~
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§ 5º

Quando houver motivo ponderável, a Diretoria Executiva poderá r unir se
fora da sede da FUNDAÇÃO.

§ 6º

A Diretoria Executiva pode convidar membros do Conselho C radar · ~a,
isoladamente, em comissão, .ou em grupo de trabalho, tratar de as untas
especiais que forem objetos de deliberação do Conselho C ado ou da
Diretoria Executivá.
CAPÍTULO V

...;

DO DIRETOR GERAL
Art. 13

Ao Diretor-Geral compete dirigir a FUNDAÇÃO de acordo com o
disposto neste Estatuto é com as deliberações do Conselho Curador e da
Diretoria Executiva.

Parágrafo único.

O Ditetor-'Geral será substituído em suas faltas e impedimentos pelo
Diretor Administrativo e Financeiro e na ausência e impedimentos deste
pelo Diretor de Atenção à Saúde.

Art. 14

O Diretor-Geral representa -a. FUNDAÇÃO, ativa e passivamente, judicial
e extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda:
Iconvocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva,
organizando-lhes a pauta ou ordem do dia;
II coordenar as ações desenvolvidas pelos demais membros da
Diretoria Executiva, bem como das coordenações, núcleos e
assessorias;
III - assinar ato, documento ou correspondência em nome da
FUNDAÇÃO ou que implique obrigação ou responsabilidade
institucional;
IV - receber auxílios, subvenções; contribuições díversas e doações sem
encargo;
V- assinar, em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro ou,
no impedimento deste, com o Diretor de Atenção à Saúde, o
contrato de gestão, convênios, contratos, ajustes, cheques, títulos de
crédito e quaisquer instrumentos que impliquem em realização de
despesa, na captação de receita, na prestação de garantia e na
compra, alienação ou oneração de bens e direitos que estejam no

âmbito de sua competência;

VI- elaborar a proposta do

ntrato de gestão para disc\lSsão e
aprovação na Diretoria E
· e posterior encaminhamento ao
Conselho Curador;
VII- discutir e firmar com c . a
dos
Instituidores o contrato de ·, stão;
VIII - Autorizar:
1---t~-¼,.._,.J~
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a)

a aquisição de bens móveis e serviços e a realização de obras,
de. acordo.com o orçamento;b)
a contratação e a dispensa do pessoal do quadro permanen te
ou temporário da Fundação de acordo com o plano operativo
e quadro de pessoal e plano de cargos e salários da Fundação ;
c)
as publicações e comunicações externas, incluindo a
correspondência institucional;
d)
a celebração de convênios, contratos~ programa s e projetos
em geral;
e)
ad referendum do Conselho Curador, ao qual se justificar á a
medida por escrito:
1.
a transposição de recursos de uma atividade, progran1a ou
elemento de despesa para outra rubrica; o desdobram ento da
despesa por novos elementos e a alteração de dotações
existentes;
2.
as despesas e operações financeiras não previstas no
orçamento, nos casos de emergência, quando caracteriz ada a
urgência de atendimento de situação que possa comprom eter
a segurança de pessoas e bens ou a eficiência de serviços;
3. as medidas da alçada deste, quando caracterizada a urgência
-de atendimento de situação que possa causar prejuízo ou
:comprometer a segurança de pessoas, bens e serviços, e desde
que não haja tempo de reunir o Conselho, justifican do a
medida, por escrito;
4. encaminhar, trimestralmente, ao Conselho Cw·ador, para
distribuição aos Conselheiros, em especial antes das reuniões
ordinárias do colegiado, relatório financeiro e de atividade s
da FUNDAÇ ÃO, bem como transmitir ao Conselho Curador,
em qualquer tempo; opiniões e recomendações de interesse
da FUNDAÇ ÃO;
-IX - Exercer o poder disciplinar;
XPlanejar o desenvolvimento dá FUNDAÇÃO, com a finalidade de
qualificar as suas ações e serviços de saúde no tocante às metas de
excelência de desempenho de suas funções;
XI - Movimentar as contas bancárias e emitir cheques sempre com a
assinatura do Diretor Administrativo e Financeiro, o qual poderá
ser substituído em suas faltas e impedimentos pelo Diretor de
Atenção à Saúde ou por quem receber de egação por escrito do
Diretor Geral;
XII .. Encaminhar, para deliberação do Co elh
urador, os pedidos de
_,.,eessão ~e.mpo_· rátia ou a s~bstitui çãf'e be
direitos;
" Cumprir e fazer cwnpnr os Est tuto
egimento Interno~
FUNDAÇ ÃO.
- . ,~
,
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Ao Diretor Administrativo e Financeiro compete; .. ~ -----::· · ··.. · ~ . . .. -~
Coordenar as atividades administrativas, econômicas e mane iras
da FUNDAÇÃO, auxiliar o Diretor-Geral no desempe o d seu
cargo e substituí-lo em suas faltas e impedimentos legais
II Difundir os objetivos e jdeais da FUNDAÇÃO per
públicos e privados;
III - Estin:u1lar e manter intercâmbio com pessoas e
interessadas na consecução dos objetivos previstos no artigo 4°;
IV - Colaborar com os responsáveis no desenvolvimento de atividades
administrativas dos serviços que compõem a estrutura da
FUNDAÇÃO;
VPropor medidas e programas visando à captação de recursos para o
desenvolvimento da FUNDAÇÃO, incluindo doações,. patrocínios
de programas e investimentos;
VI - Diligenciar no sentido da obtenção de apoio material para as
atividaqes da FUNDAÇÃO;
VII - Planejar, coordenar e preparar os processos de compras, confonne
necessidades dos serviços da FUNDAÇÃO, nos tennos do
regulamento interno para a área de compras e contratação de
serviços d.e terceiros e obras e, contratos específicos;
VIII - Gerjr as ações e contratos relativos a investimento,
desenvolvimento e manutenção da infraestrutura e serviços da
FUNDAÇÃO;
IX - Gerir conyênios .e contratos celebrados com os entes federativos
que se relacionam cç,ma FUNDAÇÃO;.
XElaborar e controlar ó plano de contas e a execução financeira da
FUNDAÇÃO, conforme cronograma de desembolso previsto no
Contrato de Gestão;
XI - Participar q.a elaboração e consolidação do planejamento fisico e
financeiro da FUNDAÇÃO;
XII - Oferecer suporte especializado para as áreas finalísticas da
FUNDAÇÃO e efetivar a projeção de despesa de pessoal;
XIII - Propor ao Diretor Geral, o qual poderá decidir ad referendum do
Conselho Curador:
a)
propostas de transposição de recursos de uma atividade, programa
ou elemento de despesa para outra rubrica; o desdobramento da
despesa por novos elementos e a alteração de dotações existentes;
b)
as despes~ e operações financeiras não previstas no orçamento,
nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de
atendimento de situação q
ossa comprometer a segurança de
pessoas e bens ou a efi enc1 ·
·
...
e)
as medidas da alçada .este, <itkmd~
..,..,.u.;~.,
rgência de
I-
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a segurança de pessoas, bens e serviços, e desde que não
haja
tempo de reunir o Conselho,justificando a medida, por escrito.
XIV - Elaborar a prestação de conta anual e outras específicas
da
FUNDAÇÃO;
XV - ~uxil iar na elaboração do Regimento Interno.
CAPÍ TULO VII

Art. 16

DO DIRE TOR DE ATENÇÃO À SAÚDE

Ao .Diretor.de Atenção à Saúde compete:

III-

Ul-

IV-

V-

VIVIIVIII -

IX-

Coordenar as atividades de desenvolvimento da atenção à saúde
e
prestação de serviços da área de atuação da FUNDAÇÃO, auxili
ar
o Diretor-Geral no desempenho do seu cargo;
Orga niw, com .o. apoio dos responsáveis, as atividades
da
FUNDAÇÃO referentes .à atenção à saúde;
Gerir o processo de pactuação do Contrato de Gestão no tocan
te as
prioridades, metas, ·resultaqos, estratégias, planos de ativid
ades,
funcionamento é organização dos serviços de atenção à saúde ,
bem
como, acompanhar, junto ao Diretor Administrativo e Financeiro,
o
controle, o monitoramento e a avaliação dos contratos de atençã
oà
saúde;
Elaborar para apreciação do Conselho Curador:
a)
planos de atividades e serviços global e específicos da
FUNDAÇÃO, atualizados anualmente, com indicadores de
desempenho e qualidade dos serviços de atenção à saúde, e;
b)
proposta de monitoramento e avaliação, etn diálogo com a
proposta estabelecida pelas políticas estadual e nacional de
atenção à saúde;
Dotar os serviços de capacidade resolutiva, com o fim de alcanç
ar
eficiência e efetividade ._na atenção à.saúde da população;
Auxiliar",na elaboração do Regimento Interno;
Estabelecer intercâmbio com entidades, serviços, empre
sas,
faculdades, institutos, departamentos que constituam parcerias
no
desenvolvimento da saúde;
Coordenar as atividades científicas e as que visem à incorporação
de tecnologia nas atividades assistenciais da FUND AÇÃO
e
colaborar com aquelas relacionadas ao desenvolvimento técnic
oassistencial, e;
Colaborar com os demais Diretores n_r- moção , organização e
difusão de eventos de natureza cientít,J-ca,
cacional e cultur a~
CAPÍ TULO VIII

.J)E ACOMPANHAMENTO E~~ .,.,.. . LE SOC IAL
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Art. 17

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social, órgão su
or-de
controle social da FUNDAÇÃO composto por dois membros i dicado
pelos Conse]hos Municipais de Saúde de cada município insti · idor
FUNDAÇÃO, residentes nestes municípios e com mandat de d
anos. (NR -Lei 6.764 de 3 março de 2016)

Art. 18

reúne
O Conselho de Acompahhamento e Controle
trimestralmente com a · finalídade de acompanhar as atividades
desenvolvidas pela FUNDAÇÃO em especial a execução orçamentária e
financeira, o contrato de gestão e o desempenho qualitativo e quantitativo
da FUNDAÇÃO, cabendo à Diretoria Executiva encaminhar relatórios
trimestrais das atividades que permitam ao Conselho o exercício de suas
funções.
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social encaminhará
semcstrahnente. aos Conse]ho de Saúde de cada município instituidor
relatórios das atividades ·da FERSB para a~ompanhamento destes
Conselho Municipais. (NR -Lei 6. 764 de 3 março de 2016)

Parágrafo único.

'CAPÍTúLO IX
DO PESSOAL
Art. 19

As relações de trabalho do pessoal ela FUNDAÇÃO serão as da
Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pe]o Decreto-lei nº 5.452, de
lº de maio de l.943,1 e a. legislação trabalhista complementar, em regime
de em.prego.

Art. 20

A investidura nos empregos no Quadro de Pessoal Permanente da
FUNDAÇÃO dar-se-á por meio de processo seletivo público, conforme
disposto em Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Curador,
ressalvado o assessoramento que será çontratado por tempo determinado.
O processo seletivo público poderá ser realizado para contratação
permanente de pessoal em classes ou níveis distintos de um , mesmo
emprego, conforme disponibilidade financeira e de vagas.

§ 2º

O processo seletivo público será realizado ·para preenchimento de postos
de trabalho do quadro de pessoal sempre de acordo com as
disponibilidades financeiras e as vagas aprovadas pelo Conselho Curador.

§ 3º

A rescisão do contrato de trabalho do pessoal da FUNDAÇÃO admitido
por processo seletivo público poderá
unilateral, em
qualquer hipótese motivado pela aut111M.~1P.

§ 4º

Para atender necessidade temporári

.pod;f~ pessoal téc: ~•'p
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meses, mediante processo seletivo simplificado, podendo haver
prorrogação, .desde que o prazo total do contrato não ultrapasse 24 (vinte e
quatro) meses.
S&o consideradas necessidades temporárias de interesse público:
III III IV ~

o combate a surtos epidêmicos;
a atenção a situações de calamidade pública;
a atenção a serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiq uem a
predet~rminação do prazo;
a manutenç~o do funcionamento regular da estrutura administrativa
.da, FUNDA ÇÃO- ou dos ·serviços de .saúde enquanto não houver
candidatos aprovados em processo seletivo , em número suficiente
para atender à demanda mínima e nos casos de substituição dos
profissionais do quadro da FUNDAÇÃO decorrentes de licenças
previstas em lei.

A data base da vigência do acordo coletivo de trabalho das categor ias
profissionais da FUNDAÇÃO será sempre o dia 1° do mês de maio.
Art. 21

Parágrafo único.

A FUNDAÇÃO organizará o seu Quadro de Pessoal, de acordo com o
plano de emprego e salários e o plano diretor de desenvolvimento de
recursos humanos propostos pela Diretoria Executiva e aprovados pelo
Conselho Curador.
É obrigatória a Ínstituição de sistema único de remuneração, o qual deverá
contemplar o salário fixo dos funcionários, permitindo apenas a
gratificação de 20% para assunção de cargos de chefia de funcion ários
concursados.

Art.22

Os quantitativos dos empregados permanentes e dos empregados de
dire~o superior, direção intermediária, assessoramento e assistência da
FUNDAÇÃO serã_o estabelecidos pelo Conselho Curador, em conjunto
com a Diretoria Execut iva

§ 1º

Os cargos da Diretoria Executiva, exceto do Diretor Admin istrativoFinanceiro; na forma do disposto no plano de emprego e salários da
FUNDA ÇÃO, aprovado pelo Conselho Curador, serão sempre
considerados de confi~ ça, de livre.admissão e demissão, na forma da lei.

§ 2º

Os empregados da FUNDA ÇÃO são equiparados aos servidores públicos
para fins criminais, de improbidade ad · ·strativa e acumulação de
cargos.,.. ·
o será admitido cargos considerado
demissão nos quadros da Fundação
da Diretoria Executiva.

h

1ança e de livre admissão
de Saúde, exceto os carr s,..;3
r .
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?s .aumentos c?m despesa de pessoal somente poderão ocorrer quan~

Art. 23

md1cados prevtamente no orçamento anual da FUNDAÇÃ
o qu I
poderá ser modificado em razão de aumento de receitas e p visto o
contrato de gestão.
í
J

CAPÍTUL O X

DAS RESPONSABILIDADES DOS DIRIGENTES DA FUNDAÇÃO

/
,1

Art. 24

Constitui responsabilidade dos membros do Conselho Curador e da
Diretoria-Executiva o fiel cumprimento das cláusulas dos contratos de
gestão firmados com os Municípios, quando for o caso, especialmente no
que se refere ao plano de trabalho e atividades e ao plano operativo.

§ lº

O descumprimento total ou parcial das cláusulas, objetivos e
responsabilidades dos dirigentes estabelecidos no contrato, assim como a
reiterada insuficiência de desempenho da FUNDAÇÃO~ poderá motivar a
demissão dos membros da Diretoria Executiva.

§ 2º

O membro do Conselho, nos casos em que houver indícios de
descumprimento total ou par-cial das metas e obrigações pactuadas nos
contratos de gestão ou de insuficiência de desempenho, deverá ·levar a
questão ao Conselho Curador para adoção ou indicação das medidas
administrativas cabíveis nos termos do estatuto da FUNDAÇÃO e as
previstas nos próprios contratos.

Art. 25

Os dirigentes não são -responsáveis por atos ilícitos de outros
administradores, salvo se com eles forem coniventes, se negligenciarem na
fiscalização ou se, deles tendo conhecimen'to; deixarem de agir para
impedir essa prática.

Parágrafo único.

Exime-se de responsabilidade o dirigente que. faça consignar sua
divergência em ata de reunião do Conselho Curador ou da Diretoria
Executiva ou, não sendo possível, dela dê ciênda ao êonselho de
Prefeitos.

Art. 26

Os membros do Conselho Curador e da Diretoria Exeçutiva respondem

administrativa e civilmente pelos prejuízos que causarem à entidade,

quando procederem no exercício de suas atribuições ou poderes, com
culpa ou dolo, e ainda na hipótese de violação da lei.
Art, 27

Os dirigentes da FUNDAÇÃO res·.
I•
por improbidade ad
específica;
II por descumprimento

X'

~UND AÇÃO ;

--

\,

em pessoal e diretamente;
termos da l~slação

· ·
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III -

por violação dos deveres de gestão
injustificado, dos contratos de gestão.

e descumprimento,

CAPÍTULO XI

DO PATRIMÔNIO E DA RECEITA
Art.28

O patrimônio da FUNDAÇÃO é constituído de:
IBens móveis e · imóveis, valores e direitos pertencentes à
FUNDAÇÃO;
11 Bens e direitos obtidos por meio de doação, aquisição direta e
dotações oficiais para investimentos ou inversões financeiras;
III - Parcelas de receita que lhe sejam incorporadas;
IV - Bens,·e.direitos repassados à FUNDAÇÃO por órgãos ou entidades
integrantes do Sistema Único de Saúde; e
VOutros bens e direito~ que venham a ser legados para a
FUNDAÇÃO por qualquer forma em direito admitida.

r"--

Parágrafo único.

Extinta a .Fundação mediante Lei específica o patrimônio remanescente e
ou, os encargos apurados serão de obrigação ou revertidos ao patrimônio
dos Municípios instituidores na proporção da participação de cada
Município na Fundação.

Art.29

Constituem receitas da FUNDAÇÃO:
Os recursos decorrentes de compromissos assumidos entre a
IFUNDAÇÃO e as Secretarias Municipais de Saúde dos
instituidores para a prestação de serviços de saúde, confonne
disposto nas Leis .Municipais mencionadas no art. 1º deste estatuto,
mediante a celebração de contrato de gestão e conforme rubrica
orçamentária anualmente consignada no orçamento das Secretarias
Municipais de Saúde correspondentes e seus respectivos Fundos
Municipais de Saúde, de forma destacada para a celebração dos
contratos;
11 Rendas provenientes de contrato de gestão celebrado com outros
municípios da. Região de Saúde de Bauru não instituidores da
FUNDAÇÃO;
III - As rendas patrimoniais;
IV - As rendas que auferir no desenvolvimento de suas atividades de
ensino, pesquisa e desenvolvimento científico;
As rendas de aplicações de valores patrimoniais, operações de
Vcrédito, aplicações financeiras nos investimentos e cadernetas de
poupança, vedadas as aplicações de p c e as de taxa de
rendimento não conhecível previamente p
as aplicações por
/ / prazo superior a trinta dias.
/
'
Contribuições, auxílios, transferênt as, 'tl'hMmrn~es, legados e M'
subvenções de pessoas flsicas ou j
i
blicas ou prt.vad~_s: s,Í/.
nacionais ou internacionais;
,____.,.
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Recursos advindos de contratos e convênios com ó ãos e
entidades integrantes do Sistema Único de Saúde;
VIII - Outros recursos financeiros da União, dos
Municípios, repassados à FUNDAÇÃO;·
IX - Recursos oriundos de convênios, contratos ou cordof de
cooperação técnica, firmada,s com entidades públicas -u prifadas,
nacionais ou internacionais;
I
XOutras rendas extraordinárias ou eventuais.
VII -

(

Parágrafo único.

Os contratos e convênios -que a FUNDAÇÃO firmar com entidades
públicas que integram o Sistema Único de Saúde, nas esferas federal,
estadual ou municipal deverão observar as regras da regionalização das
ações e serviços de saúde.

Art. 30

Fica vedado à FUNDAÇÃO, sob pena de responsabilização do Diretor
Geral, a assunção de compromissos com terceiros que violem os
princípios do Sistema Único de Saúde, em especial, os da gratuidade da
assistência integral à saúde ao cidadão e igualdade de atendimento.
CAPÍTULO XII

DO CONTRATO DE GE'STÃO
Art. 31

A FUNDAÇÃO celebrará contrato de gestão com os Municípios
instituidores, o qual deverá conter o programa plurianual da FUNDAÇÃO,
com objetivos e metas quantificados e aprazados, com indicadores de
desempenho, devendo o programa plurianual ser desdobrado em planos
operativos e seus respectivos orçamentos, devendo ainda constar no
contrato as obrigações e responsabilidades de seus dirigentes e
penalidades administrativas para o descumprimento injustificado do
contrato, conforme previsto neste Estatuto.

Parágrafo único.

O contrato de gestão, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, renovados por
iguais períodos, será avaliado anualmente, podendo utilizar como critérios
o cumprimento de suas metas e responsabilidades, o atendimento aos
usuários e os resultados em saúde alcançados, o desempenho de
programas e ações de educação continuada e de gestão de pessoal, o
fortalecimento da gestão e integração loco regional~ os recursos investidos,
o grau de satisfação dos usuários, a eficiência, efetívidade e racionalidade

dos gastos, a incorporação de tecnologia-, os resultados relacionados à
manutenção dos bens móveis e imóveis, entre outros.
Art. 32

Na elaboração do contrato de ges • deverão ser observados no mínimo
os seguintes preceitos:
l
Iespecificação dos plano· opera:
· ais de

~ e , aos qufils ~star: o- ~ncWa

-~
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previstos .para o pagamento à FUNDAÇÃO pelo desenvolvimento
e prestação de serviços inseridos nas suas finalidades;
II·
estipulação dos objetivos, resultados e das metas de desempenho a
serem alcançados pela FUNDAÇÃO e os respectivos indicadores e
prazos de execução;
III - plano operacional contendo a estimativa dos recursos e cronograma
de de~embolso dos recursos financeiros necessários à execução dos
serviços pactuados., durante a vigência do contrato;
IV - obrigações e responsabilidades dos contratantes em relação às
me:tas de desempenho definidas e à garantia das condições
logísticas, mater:iais e de infraestrutura necessárias para o adequado
funcionamento dos serviços de saúde relacionados a essas metas;
Vsistemática de acompanhamento, monitoramento e avaliação,
contendo critérios, parâmetros e indicadores a serem considerados
na avaliçição de desempenho dos serviços da FUNDAÇÃO no
ournprimento,d o contrato de gestão;
VI - penalide,des aplicâveis aos contratados em caso de descumprimento
injustificado de metas e obrigações pactuadas no contrato de
gestão;
VII - condições para revisão, renovação, prorrogação do contrato de
gestão, e;
VITI - prazo de vigência.

Art.33

Cal:!erá à FUNDAÇÃO promover a 8lllpla divulgação, por meios fisicos e
eletI:ôuicqs, das relatórios anuais sobre a execução do contrato de gestão,
que contemplem demonstrativos dà realização orçamentária e financeira.

Art. 34

A FUNDAÇÃO poderá celebrar contrato de gestão com as secretarias
municipais de saúde da Região de Bauru não pertencentes aos seus
Municípios instituidores.

CAPÍTULO XIII

DÓ REGIME FINANCEIRO E SUA FISCALIZAÇÃO
Art.35

O exercício financeira coincidirá com o ano civil e o orçamento, uno e

•anual, será .elaborado .de. acordo com as normas usuais do Direito
Financeiro, cabendo à FUNDAÇÃO a adoção de plano e sistema de
contabilidade e apuração de custos que permitam a análise da sua situação
econômiça, financeira e operacional, em seus vários setores, e a
fottnulação adequada de programas de atividades.

Art. 36

, ção de contas anual abrange, entre
Balanço patrimonial, elaborado e a
convenções contábeis vigentes o P
ativa, passiva e de situação líq ida d
Demonstração da evolução do patr·
--1-r'+ -

s, os seguintes elementos:
o com os princípios e as
demons!rando as posiçõ~
DAÇAO;
o líquido da FUNDAÇ ~10;

01
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;
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Demonstração das receitas- e despesas apuradas, cent
identificação e a confrontação entre a natureza de cada ceita e
seus custos e despesas especificados;
O Relatório de Gestão, encaminhado às Secretarias M cipai de
Saúde dos instituidores, anualmente e ao Conselho de Prefi tos,
com parecer do Conselho Curador, deverá conter, dentre tr :
a)
demonstração do atendimento das metas anuais pac
contrato de gestão;
b)
indicadores de qualidade dos serviços e os resultados
alcançados, de acordo com as metas pactuadas;
e)
balanços financeiros, patrimoniais, orçamentários e
demon.strativos de variações patrimoniais, elaborados na
forma prevista nos estatutos.

Parágrafo único.

A prestação de contas, a proposta orçamentária e o plano operativo para o
exercício seguinte são .preparados .pela Diretoria Executiva e analisados e
referendados pelo Conselho Curador, confortne previsto neste Estatuto.

Art. 37

A FUNDAÇ ÃO submeterá as suas contas ao controle do Tribunal de
Contas e à Promotoria de Justiça de Fundações, nos termos da legislação
vigente, como também a uma Auditoria .externa independente contratada
para este fim, e às supervisães do Conselho Curador para efeito de
cumprimento de seus objetivos estatutários.

§

]º

Os serviços da FVNDAÇ ÃO ficam sujeitos ao acompanhamento dos
Conselhos MuniGipais de_ Saúcie dos municípiqs Institui-dores quanto -à
qualidade e eficiência dos serviços pl'estados à população.
·

§ 2º

O acompan hamento pelo Conselho Municipa l de Saúde de cada

Municípi o ente instituidQ r :d:everá acontece r mediante en\·io de
relatór-ios -s emestrais desta FUNDAÇ ÃO, por meio do Conselho de
Acompan hamento e Controle -Social conforme artigo 18. (NR - Lei
6.764 de 3 março de 2016)

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 38

Os membros dos conselhos superiore s, dirigentes , admínistr adores,

técnicos, •cientistas, pesquisadores, profess.ores, consultores e empregados
administrativos têm o dever .de zelar pelo patrimônio material e imaterial
da FUNDAÇÃO, de preservar OS' seus ideais, de defender os· seus
interesses,. de solidàrizar;.se .na
nsecução dos seus objetivos, -de
.participar, . regularmente, de reu .
dos órgãos de diJ,e~ão e
administração e das comissões grup-.....,--~rabal ho iado

~vid ades da FUNDA Ç: , . de e

o de

1i

~
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regimentais e contratuais, e de manter o espírito de hannonia entre todos,
c_abendo ao Conselho C:urador e à Diretoria Executiva, conforme a
respectiva competência, promover medidas estatutárias destinadas a
efetivar o afastamento, destituição ou dispensa do responsável pela
violação desse dever comum, sem prejuízo de outras medidas legais
tendentes a reparar eventual dano ou prejuízo causado.

Parágrafo único.

Quando a natureza do fato exigir, o Conselho Curador ou a Diretoria
Executiva, conforme a respectiva competência adotará procedimentos
regulares para apuração e -comprovação da violação de dever estatutário e
de eventual dano ou prejuízo dela decorrente, garantindo-se ao
responsável pela ação ou omissão o direito de ampla defesa, na forma da
lei.

Art. 3,9

A Diretoria Executiva consolidará, periodicamente, as diretrizes e nom1as
de atuação da FUNDAÇÃO baixadas pelo Conselho Curador e pela
própria Diretoria, conforme sua competência, visando favorecer a
regulação e o aperfeiçoamento da estrutura e do funcionamento dos
serviços.

Art.40

A contratação de obras, serviços, compras, alienação e locação observarão
procedimentos próprios de contratação e pregão, na forma do que for
disciplinado em Regulamento pela FUNDAÇÃO, nos termos do disposto
no art. 119 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, observadas quanto ao
pr.egão, ·as regras gerais da legislação especifica.

Art. 41

O Regulamento da FUNDAÇÃO para compras de bens e serviços será em
conformidade com as leis federais e estaduais pertinentes a matéria e a
legislação administrativa, devendo observar seus princípios, bases e
diretrizes, podendo regular, em especial, sobre o seguinte:
Icadastramento de empresas, bens e serviços;
II forma dos atos, podendo utilizar-se do uso da tecnologia da
informação, inclusive adetar certificados digitais para a realização
de transações eletrônicas seguras, bem como para garantir a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em
forma eletrônica, no âmbito do !CP-Brasil;
Ill- prazos de publicidade e fonna de publicação;
IV - pré-qualificação de empresa, bens e serviços;
regras acerca do local de audiências e da comunicação dos atos aos
Vinteressados;
inversão de fases;
disputa de lances, aberta ou c
utilização, substituição , co pl m
ção e reajuste da garantia;
concentração de fases r c
e os procedimentos relativos
tramitação dos recursos,:a--+-+r~
.- ~

h'
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liquidação da despesa e da comunicação aos órgãos inc
arrecadação e fiscalização de tributos; e,
Consulta Pública

Art. 42

Transcorrido o prazo previsto no art. I O, VI, sem que se tenha v
aprovação da proposta orçamentária, fica a Diretoria Executiva a, t rizada
a realizar as despesas previstas no documento orçamentário.

Art. 43

Os Regulamentos próprios, adaptados às suas peculiaridades, com os
procedimentos para admissão de pessoal e para contratos pertinentes à
obras, ;<;er.viços, compras, alienação e locação previstos neste Estatuto,
serão elaborados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias pela
Diretoria Executiva, a contar da data da posse de seus membros, e
aprovados pelo Conselho Curador.

Art. 44

É vedada a participação da FUNDAÇÃO em atividade ou movimento
político-partidário.
'

Art. 4

O presente Estatuto deverá ainda ser objeto de Escritura Pública lavrada
no Tabelião competente·, devendo ser registrado no Cartório de Registro de
Pessoas Jurídicas, situado no Município de Bauru.

•
'

Conselho de Prefeitos dos municfpios instituidores
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SAI)3AM ,quJllltos·\està públíca escritura vin!m que ·no
1:'. :
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1
:~
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identidade RG nº. 25.53-9.031-2, ssr1sP, . inscritd ;DO CPF(.MF nº. \
;%,~/i_::s
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;· ·
1
Julho, 15-20 - Vila--.Jacy - CEP: 17290-?00, Macatuba:SP~, insC\?to~o
!· ,_
0
,:n!\ifü!fo.J:. ~ CNPJ/MF-.n .__46.200.8S3/0001-78, neste ato, representado pelo Prefe1tó·
.r-•
·\,,•~-;:r-"'
.
~
M
.
.
1
TARCISI
'
O
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MA
'
TE
'
'l'TS
'
A
BEL
"
L \ "·1 · ·
/,
d
i; ·
i-\\\~ 1Ja
, umc1pa . . . . .. •
· •. . . :t:J, . · '. : · . -, 1:1ras1 etro, casa ··º '
4J~fê\~;; ·administrador, portador da cédvla de identidade RG ~º; 25.$39.~40,
"'
;~l~~~1 SSP/SP, in~ciritp no CPF/Iv.IF nº. 253.296._55.8/46~ domiqiU-ado e residente .,,..
,· .
lt•·\·,,~
_)i&\._il
_/~ em Ma~atuba-SP., na Rua Duqu_e Ide Çax1astin º li02S, Cen_/·_tro, empo_-_ssado,.
...,.
P
·
;~ ~1
no cargo em ;01 01 2Q13.; ~-) ~- MUNIC PIO DE PEl)ERNEIRAS, ·
. :
·.
/ i, ..
,?_'(!:,::.)
com _endere~o para a ~ua l81que1ra_Çª~pos, ~º S-64 - Cen~o,.... CEP..
:: ;;:, : •.,•.::!! · ·. 172~0-000, · Pedemeiras-SP., ,
msfrt~o ) no
CNP~/MF . nº. _
l \. .
<_\__.\ <'_,i:_: }:J'.
46.189.718/0001(79, neste ato,' r~presentado )p~lo-~Ptefeiicl-. Municipal \
:~... . .
:'/:;:/::i.\l ~~L P~REIRA D~ CtM~GO~ brásde1ro, soltetro, maior,
i
ti{/:·\ :/ Jornaltst~, po_rta~of da cedula de _!<lentidade· RG .º~
º·. 33.702.:65-9,
!
·:)<: i:.;I: _, SSP/SP, ms~nto no CPF/lv.lF n\ 299~~'0$.038/?6, dom1c1bado_ e rest~ente_
.-,:,: :·,>.:.)
em-·Pede:rne1ras-SP-, na Rua Htldebrando Sag1oro L-486, .B auro ~onor
1
----~-·-·---· . Mendes de Barro's, empossado no ·· cargo em 01/01/2013·; ·, IV9 o
í '
y//Jt.t~)Í l\jUNICÍPIO ·DE AGUDOS,)com endereçq para a Praça Tiradentes•nº
1
65oi, ~entro, CEP. 17.12~-000, Agudos-SP.,- inscrito no
::,' '
:,~;i;·;;;,clonol
46.137.444/0001-74, neste ato, representado pelo Prefeito ·Mumc1pal
;l'~.~~:~~l·:~:,\;~:~, EVERT,ON OCTAVIANI b 'l ' .
lt .
.
fu'. . ... ári';
ras1 etro, so eiro, ~ator,
nc1on . o
r-

Jil
~':ifl!i
f:?~tr~
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_público, portador da cédu~a de identidade RG nº.' 41.113.198-9~ SSP(SP,
i . '·mscrlto no C;I>F&-1:F nº. '-335.419.788/99, domiciliado e residente. em
:, Agudos-SP., na Rua Adr~~~lal~ési~ nº 210, empossado no carg;o em
01/01/2013;- e ·l V-) ., o MUNICI'PIO . DE LUCIANÓPOLIS, . com
, endereço pata a Rua Maurílio Ro.q~ê Toassa I\0 51 O, Centr9, CEP.
: 17.475-000,
Ii,ucianópolis-SP.. ,
inscrito
no: CNPJ/M.lt nº.
144.S18.504ÍbOot'-73, neste ato, representado pelo . Pre(eito Municipal
PAYLO F:ERNANDQ SCHIA,V-ON SCARAFISSI;.,bra!iileito, solteiro,
maiOi:,.:adJpini~tr~or e;pecua!isfa:;-~portador da cédula .de identidade llG
•·
nº~ 28.•109_;i3ilrX,r$SP/S.P,. .mscrito, .n9 CPF/.MF nº. 269;313.p98/03,
1 domiciliadó e residente ·em J+ucian9~olis-SP.,. na \f'.azertda Talismã,
etnpossado no c~go, e}il 01/01/2013; et como Interveniente Anuente, o
i ._: . 3.º~ro!l)ot~r... de Justiça_Cívfl. e' C~rQ.dor de Fttndaç?es, Doutor Lp!S
·· · G.A:BOS A.l:'.,VARES,. brasUeµ-o;,:. .casado, portadon da cédula----. d~
·· ideQ.tidâéie RO nQ lQ,347.017;, SSf/SP., ins'critq no CPF/MF. sob nº
OM-.Si'.7:i.25BL83~ residente e domiciliado .ne~ta cídade, identifie~dos por
mitn, attai'.tés· dos doc\lllle~to.s e:,c.i~dos e-mencionã~os, ,do\ que'- dou fé.
Entã_o, falando .cada:um por sua vez me declararam que nos termos da lei
do· m.u.~i~¾) de Bauru nº 6.146 de 08_ ~e. novem~ro de 2~~ 1, lei n~
7.404, -de 18 -de.agosto de 7.011, do muh1c1p10 de Macatuba, lei nº 2.897
'ae 15 deijunho de 2.011, dq m1'ni~ípio de P~qel'l1:eitlas; 'lei n~ 4.565 de 11
de(Dezembro de 2013, do .IJlUnicípio deAgudos ·e.lei nº 1.506 de 28 de
Janeiro .de ·2014, do município de Lucianópolis, de$ejam instituir e
'i
oonstitfiumaFUNDAÇÃO;corn_·. 9nome~de FUND:AÇÃO ESf-r\T~-REGI1--1NAL DE $AÚDE (DA REGIAO DE l BAURU), sem fins
lucrativos; na conformidade,com seus ,Estatutos arl:àlisados e aprovados
pelo Promotor d~ -J\l$tlça de Rundaç_ões. A.Fundação é utna e,ntidade\ com
pe~~~cl~ jµtj<;lica ,.qe direito _privado, serµ. fins lucrativds, utilidade
\ pública e-- b,n.fp.aência ··social, cuja .fmalida4e é . àesenvolv~r aç_ões e
serviços de saúde de responsabilidade. do conjunto dos ' muni,eípios
~tituido.r~s; organizados de maneira regionaliza~ _e hierarquizada, ·no
âm6ito do.. Sistema Único de Saúde (SUS). · Pari- consebução desse ;
objetivo'-- instituir e constituir a FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL
·-.. DE SAÚ:BB (DA RE,GIÃO DB BAURU}, nos termos dp artigo 12 da
referida Lei. municipal 6.146/1 _1, o Po~de~ Executi,vo ~ulfcipal de Baurp, /
faz nesta.da~ a dotação :<k!: .1mportãrtc1a em d~nheiro- no valor Jde R$
2s,.OOO,(lQ (duz~ntos e cinquenta e oito -~il re~is); · nos termos do
artigo 12.: da referida Lei-.:-municipal 2.403(11, . o Poder Executivo
.Municipal -de Macatuba, ·faz1 nesta data, a do'tação da import~cia e1;11
dinheiro no valor de R$ _16.465,00 / (dezesseis mil . qu~tro!centos / e
, .l
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sessenta e cinco :reai!), equivâlerite ~a~$ 1,00 (um r~l~~
'~!F°'f.lP~'x de
!\ , sua ;população; nos~:termos' do art1gd, 12 da-1efer.1da --Le1 mumetpâ.l ·
r: \2.897(11, o Poder Executivo Municipal de Pederneiras/ faz nestâ •~~: ~1
- ·dotaçâo -da importânci~ em díflheiro no:valor de· R$ 42.000,0P (qu·àrenta
: . .: e doi~ .mil reais), equiyalente a R$ 1,00 (um. real) "per éâppt" de sua
·
população; nos termos do· artigo 12 da referida Lei municipâl 4.5(?5/11,. o
Poder Executivo\ Municipal de Agudos, f~
datá, a_90µ19ão -_d a:
i~p~rtância em dinheirol
v~l~~ 1e _~$ 25.893,00_(~gte e cinco ~il,
, ·01t~~ent~s. e noventa e tres reaI$_ll, nos !epnos d~ :artigo 12_~~ refen?~,
.·:~ ·Lei 1mumc1pal 1:~506/14, o Poder Exec1:1t1v0 Muruct.pal de Luc1anópohs;
·,il . faz nesta data,· a dota:ção da importân6ia\e~ dinheiro,/~o -valor de RS ·
•
:.. 1.698,00 (hm m.l!! seisce_n tos e ~oventa e-oito_i:~ais), 'equiv~lente ~ R$
~ 0,75 (setenta e :cinco centavos) lpor 'g.264 ,hab1t~t'es, totalizando R$
j.,i(.\:,.
.344.056,00 {trezentos . e quarenta, e quatro mil~ . e •cinquenta e,--S4!ÍS
rea.is), destinados à instituição da fpndação · de:nominada FUNDAÇÃO v
~ EST~TAL/REG~<?N~, DE SAÚDE (DA RE~IÃQ DE ~A~l!)
i m_ed1ante mventano, dispor sobre aczrvo técnico e patrtn::ron1aV do ·,
·f Mun~cípi9 ·par~ a ~u~d~o~· hed~s~ários ~o desenv~l!im:nt<> '4e; s~as
i finahda~~;s, ~~~o obJe{1vo s~r~ de desenvoly~r _aç~~s e_ s~M9os de saude . r
i de re~pónsabfhd~de dp conJunto ~os m~n1c1p10s mstítu_1dores~. sem 1fms
! lucrativos, organizados· de maneira r~g1onalízad'a e hierarquizada, no
âmbit~. do Sistema :único -~~ · Saúde (SU,~), .cuJa ~n~i~ade.·é ~tuar de _·
1
j_~ . [?nna •mtegrada e de acordo com as P<>.bt1cas mun1c1pats de --saµ~e ,tlos /
.
de ··saúâei. -Estàb'elecer
5:~N:•1~~·:m Instituidores,
'
, a política estadual .._d e nacional
·
,, ·
,~~1:<}Jm :;
p~deri~ d,e _cooper~ç~o técnica_·, cel~br~~ordos, contt~.toa, :'eó~:vêni('.)s_e .
~ \•'\f outras··esp'ec1es ,de aJustes1 com Murupíp10, Estados, e 'Un1ã6.e :cOln•outros\
).Yi ._órg~os ou e_ntid~des públirª~ o~ priv,das, b~m como e~tidades naci~na~s
..~;
ou\ mternac10na1s, com o obJet1vo de1 cumprrr sua finahdade. e ·contriburr
para, o de~envolvimtillto da<átenção à saúde.;O PATRIMÔNIO DA
..• • , 1.;.,
_ALÍJI~J:i>A FUNDiÇÃO SERÁ CÓNSTÍTUÍDO{ .I) pêlos· ·bens
móveis ·e imóveis, valores de direitos pertencent~s à F~AÇÃO; II)
,, , . . . .. 1
bensi e direitos ·obtidos por meio de_ doaçõesl aquisição. direta e,dotação - ·
;-:.:.i. > ..'i
'fi ·
·
· '
fi
.
1" d
,. ,:,r:: .-/• .; ·
0 1c __a,1s para ·1nvestu:~entos ou inversões 1nance1.ras;. 'III) parce as e
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FUNDAÇA0 por qualquer forma em direito( admitida. . A SED.E D}\.
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FUNDAÇÃO '. SERÁ NESTA CIDADE UÊ B:f\URU/SP.,' com
enderf.ço pro':'isório na Rua José Aiello nº 3/30~ centro CEf!_;l?~:0~42,7.3;1 A 1 FUNDAÇ~O ESTATAL REGIONAL , DE ;_S~ÚDE (DA
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REGIÃO DE BAIJRU) reger-se-á de acordo com a legislação vigente e

as no~as- pre-'firtas e~ _,seu estatuto social, cJjo texto, à seguir, s~rá
·tr~crit o 9a-." íntegra, \a saber: ., ESTATUTO/. ~A _FUNDAÇAO

ESTATAL -RE.GIONAL DE --~AtqDE .(DA REGIAO 'DE BAlJRU) ,
AfROVADO pela Câ.mara Múnicipal .de B~(uru, nos termos d:a Lei .6.39.7{de 08·.~ agosto 2_Ql_J; pelá-lei nº 2.403; de f8 de agosto de 2.011,
'd.o-município :(l_e. Ma·çatuba; lei. n.º 2.897 de lS de junho de 2.0lt,Jdo
Dezembro de 2013, . ·\ .
io· de :Pederneiras; lei nº.4.565 de 11 ele
monitip
C,,-do~mu.ucq>io :dF .-4.gudo~ e lei nº\ 1.506_de·2~ d.e Janeiro de 2014, do
\
'município-de L.ucianópolis. CAPÍTULO l - DA FUNDAÇÃO t DE
Estatal
ão,
Fundaç
A
tº
_
SUA FINALIDADE\ E OBJETIVOS - Art.1
Regiqnal d.e_.1 S.aúd.~, designada, abrevi~damente, neste Est;atuto, pelo
tennó FUNDAÇÃO, itl$.ti,tu{çia_pelo.s mµnicípios paulistas. de Bauru, de
~atuh a, ~e Pedem:eir~f 46- Agudos. e · d~ ~uc~anópolis é uma
FUNDAÇÃO públic~ ·:do~d, de p~rsonalidàde jurídica . de dir~ito
príVMQ, ,sem fins lucrativos, de interesse qoletivo, utilidade pública.- e
\ h~n~:fiçência social, su~ita ao regitDie próprio das entidades priv~das sém
fins .f.i~orativo~ qu~to aos ~ireitos_ e obri~<1çõe~ ._ civis, comerciais,
1
trabalhistas, tributários e fiscais, regida. pelo presente Estatuto e pelas
Leis Municipais ,n 9 6.146, de 08 de novembr6 de 2.0tl, do município de

i .

\

,

1

.

' .

; Bauru, .nº 2.4031.de 1~ de agosto de 2.011, do municíp!o .de Macatuba, nº
2.897 de·.l~ ~µmio 4~ 2.01 l, do município de Pederneiras, nº 4.56-5 de
1 t-··áe ·.-D eze°'pr o de 2013, do--municípjo pe Aguâos e I\º 1.506 de 28 de \
1
~ará~~~fo ü~ico. A. Janeiro. de~ 20'1,fl, d~ municíp io d~ LlicianópQlis.
FUNDAÇAQJem ~e'de e for~ na cidade de Bauru, Estado ...ôe São\Paulo e
- p ~ de dul'ação ·mdetermin~do. Art. 2º A FWJ)A ÇAS) tem o -fim
-·úni,ço-d e d~envo lver ações -e' serviçps de s,aúde de responsabilida;d,e do
COiljl:µlto dos-: mumcípio$ 4.lsjituidores, o~gani:?,ados de maneira
regi0nalizada (' hieta.rqu~~ .µo _.âmbito dó~SistéÍn~ Ún)co de Saúde
~, (SUS)." ·§ 1° A FUNDA ÇÃO pó"derá, ainda, desenvqlver ativi'dades de
foIXJento e desenvolvimento de ensino, pesquisa e.-·edúcaçãó permánent~
em · saúde.. junto 3:0 Poder Público e ·à. iniciativa privada, medrante
aprovaç ão -do Conselho Curador. §. 2° _Ãs açõ.es e os 'serviços de saúde
mencionados 110 caput serão_ desenvcHvidos de_ maneir.:a sistêmica e
_i nt~~o utna red~ region:ali:m~a .e hierar~u\zada em nível1 de
compleXIdad~-ci'escente"po-,SUS na região <;ie saude,-4,e Bauru,. da qual a
FUNDA ÇÃO é pane integ,;ante, devendo observar todos seus ptincípios
e. oiretrizes, en;,,. espeçial, 11 ,sc~liza ção e o acompanhamento pelo
C~nselho Municipal .de _Saúde.? : éada ente insti~tli~or. Art. 3° A fim_d~
preserv-a r o com~ropusso bas1co de sua missao, _a ·E___UNDAÇAO
1
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organizar-se-á e funciotllará _de àcprdo com.,,,.os/ séguintes pmcfpios e
,:~ ~j normas: i-_.. )\poção dds priJ:.!_cípios e diretnz~s dq,. SUS nas. ativid~e s que
des..envolver{ II - Vedação de distribuição de parcela do 'seu -pa~môn io
ou ·de suas rendas, a titulo de vantagem, .lucro ou particip~ ão · r,ros , 1
., , ., restdtadõs aos seu·s con'selheirós e seus diretores, ·e; m - Prevalên cia do· /
'inté~~~se da,~ppbla~ão
~araritia -de seu '.~ir~ito ~
e pr~~o 'de, . 1
jl?\ ._ servf~os de ~forma digna, 9éle3e, .Jlumapa, q~l~tàtiv a .~ ,. ~fi.c~ente.
!:.. . Jl(j:
CAPITULO II - DOS OBJETIVOS - Art. 4º Ori~ntàdà pela finalidade
ins.c rita no artigd. 2° e com obse~ân cia d~ . ~isposto · no art'ig~ . 3°,. a
lJ~~~i~ ~UNDAÇ ÃO· r.~ger-se-á pelos seguint~~ obJet1vq_s:_ I ~ Atu~ d~1 f6nna ..
• ··•··,. .~~1;~ mte?1"~da e :de ac~~do ~om \ as poh~1cas muruc,ipa1s de · saude do~1
![: Inst1tu~dores, · a polit1:a esta?ual ~ nacional de sauqe;
~stabe!ec
er-·
1
f
-~J:i parcepas de coopez:açao técnica, celebrar acordos, contratos , cbnvêru(?s e
!~{-·
outrás espécies déájuste s com Municíplos, Estados e União e com o~tros
órg~os ou e_ntid~des i/úblicru: O~ privad!if, b~m como/eíÍ.tidádes naci~s
j~~Í~:: ou 1nternac1o~a1~, com .~ obJet1vo de cumpnr sua finalidade e contr1burr
\}~1f~ ~~;;~ .· para d desenvol~imento ___da aten~ã? à saúde. CAP~ O m - DA
'ESTRUTURA O_
RqANÍZACJON~ n·o~ ÓR~ÃOS J)E. ·D~~Ã O
E AD~ST RAÇA O - Art~ 5º 1São Órgãos de. D1reçã~, A~1st:t ação
SÚperior e Fiscali~ação da FUNDAÇ ÃO: ,1 ~ CõilseU,.o, I_>refêitó's do.s \ .
municípios... instituitif>res, órg'o superior ~ê .superv!sã~ i_nstitubio~ál ~a '
!~t,· H! \ FUNDAÇAO; \ Il - Conse,llio Çura~or,. orgão. d~hber,atrvo .d e · d1reçao
~i ,1 ~: ; ' s~peror, /donti:ole _e fis~ali'z a?~º·; m - Dfr~tbria Ex~cutiva~ 6rgãç, de ;
t~%J~v./~\i d!re?ªº s~bor~ma~~ e de!admm~stração s~p.enor! responsável p~la gestão ·
=~--~'"'.' 1;i tecnica, lpatr1mon1al, .finan1/e1ra, asimmtstrativa e opera.cronal da ·1
----FUNDA ÇÃO; IV---- Conselho de Ab'ompánhaµiento e Contr6le Social,
~ ,_1 órg~o\ super~b~J'_qe contro!e _so~ial: ~~- ~º- O Gonselh:o de Prefeitos é
~~1:'~j
órgao super~or__de superv1~·~?·;_mst,t4c~on~l da F{ONDAÇÃO, co~p~sto .
".:;/i::;•,A f pelos1 Prefeitos
dos muruc1p1os\ 1nstrt~1dores. . 1° O Conselho '- _d e t \
ip?\{.:I · Prefeitos 1 será pfiesidid0 pór um me~bto escolhido de· corilúm"--àcordo i ,.
'} (' i!':/.:;
par'fi ·um ·mandato de um anc{ permitidas reéonduções, ·o qual deverá se
·t}f{.} ; · reunir, em caráter ordinário, ~mestral mente.§ 2º ~~nipete ao Conselho
:;t!i,'.;(r l 1 ~e Prefeitos supervisionar ~s á.~ividades da FUNDAÇÃO no tocan~: 'J à; verificação perióq.ica do atendimento de diretrizes dos ·pJados de saúde
~j\.JJ{i i dos municípios ., instjtuidores em consonância.. s:om os. objetivos fix~dos
-~.,,~ · ·
em s~us atos,· cons~itutivos; µ - . à pte.st~ção , de informações
)~~\
administrativas, operacio nis e financeiras; m t-. a_o s lirµites \e ~ritérios 1
:,~ .) . - definidos pelo Conselh9 Curador em relação às pespesas com pessoal, e;-:-·
1
'J:.~~\~~~,~~~~
IV ".""" ,ao dese{11penho. qualitativo ·e,quantitativo de suas atividade s. Ai't. 7º
'
,m,.,~.,,... w ,ioJ
ºr Conselho Curádor é o órgão sµpetior :de .direção, controle .e
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b,.-os titulares, sendo:
~.. . . fiscalização e constituir:-$e-á por 17 (dezessete) mem
a Saúd~. de cada ente . instit1,1idor, como
:~ ·1' - o S~ tár io-, Municipal d~
ór~ã~ .~e.·sa?d~ m~nici~al,:
mem.b.:ó ~tQ ;: ~ J ;(u~ ) dirigente
or; rn - 2
escolhido ~lo ijtµlar da Pasta, paFa cada miu11c1p10 mstitmd saúde ~aa
s de I
(dois) niembros re~r es.e n~d o ~s trabalhadore
(um ) membro
FiUNDAÇÃ.O, 1escolhido entre seü~ pares; IV - - 1
Consel11o Muniéipal
representante dos usuários do SliS , indicados p.elo
seu membro. § 1º
/ de Saú_de de cada município insiituidor e q1:1e não seja
Municipal de Saúde:·
o .C<:mselho. .Curador s~á, presidido pelo Secretário de
investidura dos
_;
~e maior uic:li.c e . dempgráfico. § 2º O prazq,
cada
A
;3º
§
ção.
ndu
rec~
a
a
l~ad
facu
,
anps
s)
(Con s.~ ~9:~ .é 4e 2 (dói
cado. pelo mesmo
metnli>ro ·titu lar corresponderá um :Sqplente indi
gatória a participação
prpcesso previsto no capu t deste artigo. § 4° -É obri
o Curador quando
da Dir.etoria Executiva nas reuniões do Conselh
5j Os m~mbros do
devidamei;it~1 coµvocada, s"ein direito a . voto. §
a não re111uneraçla.
Con se~~ 'Curador exercêxão~µ,~ 'atr~b~i.çõ~s de onrl.
l da FUNDAÇÃd>;
§ 6~·.Enquanto~-:não for çopstitu1do o quadro· funciona
so'· II dest~~
cuJa;repr ~en iâçã o :no _Çon~elh,p Curador ;está :pr~vista no inci bf.º 0.º
is_ mem
artigo, todas ~ deliQe~çõ~s.-~erâo tom ád~ pelos de~a
renµJ?.Cta, · dest1tu1ção
Conselho· Cut ado rç §?1º .Em casos de .falecimento,
o Consel?~ · 'Cut~dor \ .
\ ou---·1noom~ati~ilichide de -~ ?1embro. ti~~a,r, prazo max1mo de.--3 0
empossará o suplente e. sohc1tara a subst1tu19ao no
ratar ~tuna assessoria
(trint~1 aias. §,.8º O Conse}bo. Cu~ador poderá cont
l e fipanceira· da /
par.a . auxiliar n,as.- ativiqád~s de ~~l izaç ão contábi
o , Consel];io Curador,
Fún~ÇãQ, enútindQ análi~es e pareceres para
contratado por prazo
mediante Jicitàção públi:éa~ § 9º O assessbr será'
formação' técnic~ 1e .
determinado e para assunto e$pecífico e deverã ter
llJb:r;o que perdef a
específica na área .cdntábil fmailc~ira. § 10 g ,,.me
--.? Co~ elho Cura'd~r
- fondição que lhe te~ a e~seja~o a n~1.11eação para
ser nomeado novo
perderá o seu map.dato -~nied1atatl}ente, devendo
um mês, prazo
. membro.·,par.a compleíaf- o mandato, ~o prazo mwcimo de
Conselheiro que (altar, no 1
.em que. o suplente, o substituh:-á. §' 11 O
ivas ou a · so% do/
náBas consecut
iões ordi
'
,, período de um ano, a três reun
'
í
stif icad a ou ·;com
.'- total das reuniões · daquele ano, '_g_e forma ~ju
erã)0 ,1 seu mandato,
justifipativ.~ r.êjeitada pelo Conselho CUI'.ador~ perd
suph;nte pode~~ .
ainda·-que sµbstituídQ pelo suplente. § 12 o l memRro
yo.to~l ~esmo coin ~·
'pat:,ticip_ar das reuniões do ' conselho, ~.em direito à '
ador reúne-se
·ptesença do rmembro tittilàr. Art. 8º O Conselho Cur são me\nsais
nárias
ordinãria e extr aor din ari~ nte. § 1° As reuniõesi ordi
calendário .anual, serão cohv'·ocadàs na\
e, quando não pré-fixadas em
I
I
·./ (
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forma do §.,3'\. deste artigo, com an~ecedência\tflflffiiia· ãe7(sete};di~. ~ . · r-·
2º As reuniõ~s .. extfa°.rd í~~i~ pode~ ~~izarr~e: a qualquer. tempo~
j.,
;
quan~o assuato de'• relevancia o ekigir, ·e serão -convocadas pelo
i_:.
fresiderite ou p9r pelo ni~nos 5 (ci11ico, membros do Cç,nsblho, na fonna
,· 1-:.
do § 3º, deste artigo, co~ $tec~dên cia minima de 24 (vinte e quatro)
1 /.
horas.
§
3º
O
aviso
de
con~obaç
ão
da
reuniã9,,.,
que
·s6
se
realizará
fora da
i,
'
sede social por -motivos· Justificaaos, mencionará local, dap,i, hora,
!•:.
r matéria a sêr tratada e será exp~dido por via_ pos~l .ou J>Ot -meio
ji(
' eletrônico aos· Conselheiros~ _em '.q1:1alquer -das l ~póteses , 1;i1~diante
·t:::
...... ' ·)-: o . comprovante do envio e 1. da ·recepção; acompanhados de,
êop1a dos . ( · ( ,
;
' J~~·,ffi
r ..
1·
- ·.~11:~ . d?cuinen~os ne~~'ssári ~s-ã di_~cussão da pauta. §,:4º. A SCS8'0 do Conselho
so podera ser instalada cqm a presença de mais/ da metade de seus
líd;;
ª
" 1::
. ,,; ~
m~?-1-b~os . § 5º O Pr.esiderite do Conre~ho terá, no caso de empate ·rtas l \ )·.!'
.
h~l~
lJ.i= deli1:Je~~ções e:n du~ votações seguidâS·, voto de ,-d~sempate, devendo -.
,· 1
"
'
· 'h • ci
1 ·~-.
· /~
julgar-se _impe~ido de exercer o seu. direito de voto simples oµ de '
j'.
~
qualidade -sempre -que o tema ·ém delibbtação for o contrato de gestão.. §
: r-I/
.ll
6º A reunião· do Conselho poderá ·ser s~çretariada pqr um Seéretáf;io,·ad
.
~
,
,g
hoc,
escolhido
pelos
preseptes
ou dentre empre~d os co:hvida do(:par~ .·
~:
secretariar a reunião; dos_~ abalhos e deHberaçé?'eS- lavrar-se -á ata, .em
ffi ' folhas soltas, numerad as i rupri,ead~s, que-ficarão arquivad
as com a :lista
g
§
original d~. presença dos pàdicipantes da reunião, incluídos · os
con~id~dos: § . 7° !~da matéria o_bjeto ·de _· dew:>eração· ~~ 'ponselho
J ::;_
.
Curad0r
será
encatninh
ada
ao
Diretor
Geral
para(
conhecunento. e t {
•
~
pubHcaçãó~Art: 9° :ô Consc,lho Cürador de.vet4 teunir".'se otdiri$riamente, -..
~~
~ê
'
,1/ / !~
~ t-''.1',;.
a ca\ia ano, para
"e aprovar: ·-I: .. até, (l dia 28_,~ -ftrv~o/ as
·1,
~~j~~;
demonstraçõe~ contábeis e . ci relatório _ç~~rcu'nstanciado~.das ' ati-v:1dades
,~
~,
,,~c11x,: ', -=~·- ·- ;1~1:.! realizada
cio ante1:Hor; etaborados-pela Oiretoria:Executi~a;-.II - ·' - l
t=- -até o dias no,rxercí
_/30 de novembro, 1o phu;io de atividades· ·e ,. a previsão /
':,:,l::' <·:;~i
or~amentári'a/ para d1 ._exercício seguin,e, elaborados pela Diretoria
J:·,\\;·,·:~-:::l1
Executiva. ; Art. i!O Além\ · do·····'dever primordial ,·
velar pelo
i :··,;;: !;j-.::-: j
ap~imo:ambn~o ~d~s _atividad~s da FUNp~Ç ~O e exer~t, coletivamente
i L-:<:': ·.:f~j·i
e mediante 1mc1at1va de )ç-ada um•/'1dos ,s eus memb'ros,. permanente
\ interação com\ a \Diret~~ a Executiva compete, ·privativàmdnte, ~o
Conselho -Curador: I - ~eliberàr~~o?r~ alterações e~ta~táriÍis,.~ue,de\verão
K
•:
{
<->JI
•
·j•
ser aprovadas pe)a Camara Mumc1pal de Bauru; ·II --·opmar sobre a
I!~;1•:..,~~~l•t:1_•:<:\'.,
..1~'
. extinção da FUNDAÇ ÃO, sendo que / eventual extinção · dev!lrá ser
!:\Â,
'
.
'àprova9à\pela Câm~ Muriióipal del Bauru,i m - 4rov-ar e ·1 'formar o
'
.
'_; ·,
{
! ...
Regim'ent
~~
]~t~mo,
q~e ...disporá s~bre os' ,ssuntos de F.teresse da ·" ·· ( ' : '-" t...·"
F~~Ç'. AO ie, es,pec1almente, do . sis~ema dé gestão1 do trabalho; IV i .
7
.aprovar proposta . )de plano de carreira, empr~go~ e salário~ . dos i
i
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1
de reajustes
emptégados, bem com o de reajustes salariais, da ·concessão
açiõ-· da ' Dire todâ ·
de -quaisquer beneficios indiretos e da remuqer
ru''sob re_quaisquer
.1 _.1 Exe~uti'ía, informando a C~ ara Municipal de Bau
inclusão ou exclusão de
; ,,,_ altf ~Ç5 ~. re~ ~er atór ias; V - opinar _so1bre a
apro var . a proposta
srrv1ços na-1,e stru tura da FUNDAÇAO;_. VI ~
constante do plano
or~ ent ári~ ,o contrato de gestão e seu detalhamento
_y n -. ·aprovar a
o~r ativ o da FUNDAÇÃO~ anual oil plurianual;
~ devendo r~ferida
pre sta~- de ,contas aQ.uais da Dire1toria Executiva
I
1
Câm ara Mur µdp al de
à
nte
lme
anua
hada
fiiin
ênca
ser
tas
dan
de
o
taçã
pres
a gerencial da
Bauru:. ·_. VII I _,... deliberar a respeitp da estrqtur
J?elo Direto~·
FUNDAÇÃO, seus :_serviços e unidades e_ s_obre a indicação,ix··- exercer a
cutiva;
Geral, dos mem bros\ que comporão .~a Diretor.ia Exe
~ - aprovar o
fisçalização ,e o controle dos atos \~~ Diretoria Executiva;
irlst ~cià . fin~ ~
recebi~,;ito d~ d?ações ·com en~ai:g~_§; XI - deliberar, _em AO; XII ~ ,
démais ·assuntos ,de. mteresse da FUN DAÇ
,sobre
Fundações a ·
En c~ ar anualmente à PrQmoteria \9e Just iça das
ç~~s sobr e as
prestação de.c~n ~; do ex~ ~íci o; anterio~J § ~-º As deJibera
o tomadas pelo
· 1 mater.ias cpns.tantes .dos, incisos I. :a YH- deste artlg o ser~ ~ ~to s, com o
ais' as:
voto de maiori~ abspluta do _Çonselho e, sobre os dem
/
ij.O inciso I/ deste ~g o, \
• voto da1 ~aio ria simples, a hipótese previ~ta
al de Bau ru. § 2°-· O
dependé-tam bém_ide aprovação da Câmara Municip
s de~_~r~ .conter _o s
pl?flº. ~e carr eir~ ~mpre~o e sàlário d~s e~p~ega~o bros:_dó Conselho :
l critérios .de ,ivahação de desempenho. §. 3º Os me~
ssão do cumpr!men!o ,.:
__Burado.r· r~pondef.1 ·13.elo~1-d~o s resultantes de omi
d~lo, ou com 'flOlaçaó
de seus devores e -êie,atQs P{~t1cados: com cu}pa ou
iyA·- Art .
do Estatuto~ C;\rÍTUL'Q IV - DA DIRETORIA EX EC UT Conselho
m~da ao
_ 11 A Diretoria ExeGutiv~ órgão -de direção subo,_-di
ÃO é 9onstituída dos, ·,
· )Curador e adminjstra.ção supe riof· da FUNDAÇ
(um) Diretor
Il. ..., seguintes membros: I - 1 (um) J?iret~r Geral;
na área específica e·
Adminístrativo-Fjnanéeiro com formação técrucã
·i
) Diretot_ de Atençã0 à
! COl\trataqo me4iante concurso-p:(lblico; m - 1 (um
s~lho derPfpft?itos,
S~úde. § ll° O Di~etor Geral ,será .nomeado pelo <3pn de Saú de dos
icip ais
-med iant e indiG.a9ão dos Secr etár ios Mun
ção .à Saúde será
Instituidpres em con~enso~ § 2º O Diretor de .. Aten
selho Cur ado r dentre
inclibado' pelorí:>itetor ' Ger-àl e nomeado. pel<h Cbn
o )na área de atuação
profissionais .com conhecimento técnico e e~pecífic
população no setor
da Fundação, médic'os atuantes no ateq.dimentQ à
a Executiva .s~rão
.público: _mun ic~a l. ~ 3° Os ·me~ bros ' da \ pir'e!ori
do Traba\hd - CLT,
·contratados pelb re~ e da Consolidação dàs Leis
'. § 4° São'' requisitos
sendo seus empregos-de livre -admissão e demissão
! \ "
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it{/
da Diretot1a~xeêutiyâi: ,·. '· (
I ob#gatór!os"p~a a ~ontrátação dos membros _
" ,,. .. .,-i. ' form_:1ção ·n~ \ár:a de saúde e ~xperiência ?1íni#ia. de_ c!n:o anos ;m ·
1

r::.,:

l:.:

1• ·
funç~o\ de dir~çao ou asse~soramento superior ..~e mstltu19ao de -1.~aude
para os· diretor~~ previstos nos incisos I e m ~ f9rmação específiqa na
/)<
:~ "lvf1~:
·
.
•ê .
, .
d . .
!'.· .
h)ti:f~~;~:
área administrativa ou fin~~ira e expen nClf1 m1ruma . e c~co, anos ·._
!:
;!t/1·•:i.,.\
para o ?Íl'etor previsto no: fn6jso II. § 5° A ~~etoria Exec~va>será)
L'
responsavel pelos ato_~_.prat1Qados em desconformidade coip a let, com o
!: .
estatuto d~-FUNDAÇÃO, com o contrato de_gestão eco~ as dire.trizes .
r:
institucionàis emanadás pelo Conselho Curador. § f,º ·A rqartutenção de
[;:'·\
qualqÚer membro da Diretoria Executiva fica vinculada, obriJat.~rià e·· - / t.
9ompr9va<!_ament~, à_ avaliação de seu desempen)l?, ~ente_~__:gestão da
.·
FUNDAÇAO, .princ1p~lmente no tocante ao.- c-6mpritrlento das ·metas
! . 1:,: ·:
qualitativas, e · q11:antitativas previst~·: nos ,co~tratos' cte gestão, copfqripe" I
1; ::
disposto no estatuto e em atos do C~mselho purador. Art. 12 Além do
f
dever priciordial de administrar a FUNDAÇÃO no sentido da ·.
!\:\
consecução d<?s opjetivos entlnciados !ÍlO artigo 4°, cp_µi~te à Diretoria \/
-!-,,
Exec~tiva:I I - Exercer -~ control~.interno .1as··~tivi~ades ~a ~tJNDAÇÃQ,
\ 1· .
nos termos deste. Estatµto e segundo as.ditetríz~s t}' os critérios focados no ,
t::.•
pro~ama)plurianua~.é ~uai e no contrato~~ .g~stãb_da FtJ:NDAÇÃ~; II' )
'i f
- genr a FUNDAÇA0;· cq~rden~, superv1s1onar e q_ontrolar os serv19,0s ,
y_
.que integrarem sua .estrutura; III - gerir a prestação! dos servi99s ..
i:i:
contratapos, em consonância com.as m_
~tas de desempenho e 'àtivida;~es
11?
fixadas -ilo Contrato de ·Gestão. cel~radtf entre a FUNDAÇÃO e o seús
_ .p· ,~
Instituidores (e ~onstarite· no ·Plano .· IDp_srativo; IV; .,;-·Eiab~rar~ .
deli9eraç~~ do aonselho;,-ç_uraôor:.--á) Os pla~~s .p)urfànual· e, anqal da
· (i:.
FUNDAÇAO; b) As propostas de êonttato de ' gestão; e) O ,~egiment.o 1 ,,. /U?
Intf.mo ~a FUNDAÇAO e regulamento~ es?ecíficos~~evi~f?s. na lêi• e ( ' jii \
neste Est~tuto; ~) A estrutura or$an1:z;ac1onal e _Jfs at9bu1ções da
)i:;C
FUNDAÇAO; . e)/Até 30 de nove,mbro de,,cada ~o, o plano anuaLe- a
ltt.
previs~o orçamen~m:fa p~ra ~ exer~ício segúínfe? ff ~té 28 de fev~reifo.de
!1;é,~
cada anot o; relatorio c1rcunstanc1ado\ ~as attvidades ,.drsen~olv1das e o
, . _;:_~_.• :_.•
demonstrativo da ,situação éconô~ico-financeira\ da FUNDAÇÃO no .
1
exercício findo, informando a -C,âmara Municipal de Bàuru. 1V - Baixar
. /it~
no~mas, fixar rotinas e estab_eiiecer'procedhhentos p·ára o adequado f1'
. ~ncionamento .da __FUNDA9't.\O, _no ,ocante · ~os assuntos·. téc~icos,
;:;;,:
í c1entíficps, de ensmo, adrnm1strativos, finahce1ros, de pessoJal é. cde
j;, ·:
serviço~ de atenção à{!saúde; VI -..derir' o patrimônio da FUNOAÇÃ6; í '-,. 1,.. : -·
~ / C~mprir_7fazer ciunprir.o presente Es,~tuto, as :·poJíticas, yiiretri~es/
\. .e a_s ~~h~eraçoes .do Conselho..Curador; VIII -: Propor, p~ ·poste?o1t .
. h.:>- deh~~raçao do Conselho . Curador, a criação de. assessonas,
f::p·
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permanente ou
os e outros órgãos, de nanir
es, núcle
. eza
coqrd
\
.
. efutçõ
da
:ten'lJ,lOrária; sempre d~-acordo j com a estrutura organizacional
s
, ~{\ ÇÂ O. §- 1° ·são te~er vad~ à \ D~et otla Executiva ~'l~a
se.l
a~b91,ções .que não .lhe s~J~ vedadas pqr \ est~J Estatuto., e
2°··-A Diretoria
1coínpréendam no âmbit<f natur~l de sua competência. §
rias
Execut1va deci~e .p or consenso, devendo1 ser enb~ inha das as ip.at~
pel;ld~Iites ao Conseijio -Çuta~or para deljb~~ação. § 3°/ A Dirétoria
e,
Executiva ~úne'.".Se; ,brdiriaria(!lente, a cacià'- 15 (quinze), dia:rA
e~or dina ri~e nt~, .q u~d~ conv~cada pe~o Diretor Geral. . § ~º
ad
re1.1:mão da D1r,etoria Executiva sera secretariada-por um Se~retár10
.O;
hoc, escolhido pelos pres:ent~.s ou çientre empregados da FUNDAÇA
:dela la:"f81'-~.!á ata, por follias soltàs, nwpetadas e rubr~cadas, que ficará
_§?
àrquiva9a coro a lista d.e presença dos participantes: -d~ mes!!!a, §
{:_,
Quando houv er motjvo pond.erá~el, a Diretoria Execut~va\ poderá reuni
se_f~ra ',da rSede · dà: _ FUNDAÇA<;). § 6° f Di_retori~ Executiva pode
en:,.
co_nv14.ar .__,m.em;~ros do Conselho ·Cl{rador para, isoladamente,
CP?iÍs~ão ·ou e~cgrupo ·4 e trab3:Ipd, tr~tar d~.S:lSSuntos ~peci~is que fo1:e~
1
urad9r QU ~a Direton~ Executiva.
ohJ~óS 4~ :~ lib~ ã~-dç'-C~ns~lho~~._
C~Í'.l1JLO, V - .Dp _])~'. (01: i G_É ~ -- ç\11. 13 Ao Diretor ~eral--.
uto
c.o ntp~ e dirigir a FUNDAÇÃO de aqordo co,;p o disposto neste Estat
. \
e com. as deliberações do Conselho Curador e da Diretoria Executiva
Parágrafo /único. O Diretor Geral será s_tÍbstituído errl sµ,às faltas e
e
impêdimentos p_elo Dir~lor .AcLninistrativo e Financeiro e rta ausência
er
unpeditnetJ.tos d~te pel6i ?ire~ ot de At~n çãf à Saú~e. Art 141_0 ~~ret
.e
Geral repre~entá a ! F~A (,}Ã O, ativa . e passivamente, Jltd1c!al(
-as
extrajudieialmente, cabendo-lhe, ainda: . I \ - convocar e presidir
do
reuniões da Diretoria Executiva/ organiµ.ndo-lhes a pauta ouor ?em.
di.
/dia; II - coordenar_as aç9es qesenvolviq_as pelos demais \inembros
Diretor~a Exec utiv~: bem. pomo ·das coordenações, núcleos e a'ssessorias;
em nome · da
;cn - assinar ato," doclltl1e~to .ou: corre.spondência respo
nsabilidade·
F.UNDAÇÃO . ou g_ue implique <;>~rigaçã°' ou
e
/ institueional; IV ... reçeber(auxilfos, s~ye nçõe s, 9onttibuiçõ_~s divetsfiS
or
doações S!ml ~ncargo; V _-:- assinar, ..em conjunto com o Diret
de
Adm ínis~ iyo' e Financeiro·ou, no impedimento deste, com o. Diretor
s,
Ate11ção à Saúde, o con~ ~o de ge~tão, -,co_µvênios, contrat<>.~, ajuste
em
1Che.ques, títul9s ge crédité e quaisque( .instrum~ntos que impliqurµi
e
realização de despesa, na captação de re9ei~a, .na- pre~y1çã~ ·de garántia
no
na ç_op:ipra, alienação ou on~ração de bens e direitos que .estejam
de
âmbito de sua compet~ncia; VI - elab'orar a proposta do contrat_o
ior
gestão p.ar~ diSC\lSSão·:e °'~provação na Diretoria E~ecutiva e ·poster
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.encarrtinpamento ao Conselho. Cu'rador; VII- discutir e :firmar·com cada
Se_dretar'ia ~unicjpal dt\ ~~ú~~ c(os lns_tituid~res o ~-f ~ntráto de ~estã_?;
l·,:;,
VIU - Autonro:la) a aqu1s1çao d~ bens móveis e serviços e a reahzaçao
i.:j
de obras, de a · ardo com o orçamento; b)' a .cqntratação e â 1 dispe~ do
pessoal do quàdro ·permanente ou temporário' -da Funda9ão de acordo
J·: _
com\ o plano- operativó_e qtiádro .de pessoal ~ plano de· carreira/ da
j;;,. ·
1
(
Flindação; e) as publicações e comunicações e'5-ternas., ·fncluindo a
1
correspondência instit4cional; d) a celebração de coiivênios..,, contratos,
-..._i?· .
programas .e projetos erh geri.LI; e) ad-ref~~e'nduin do Cons~lho Curadp~,
·I
ao ~uai s~ j~stfficrá a ~edida por escrito: ,. a ~ansposi~ó de.rec~S()S
!·{
de l;tma at1v1dade, programa-ou elemento de d~spesa para outra.rubnca; q
,i:.
· desdobram~nto da despesa por-iyrvosielem~nt~s e a alteração de-dotações
:_1:
existentes; 2.. as 1espesas e ?Pe_1'ações. pnanceiras~ não .prevlst~ no
,/
orçamento,,nos casos de emerg~nc1a, quan~o car~cterizada a urgênGt~ de /
atendimento de situação que possa coínproin~ter a segurança de pessoas
e bens ou 'a-eficiênc,ia de serviços; 3. as medidas da ~çada deste, quando .
·éaracterizadi a utgênpia de atêndímento de situação tjúe possa· causar<
ptejuízo ou comprometer a segurança •âe pessoas, bens:. e· serviços,, ~
·· !'.{
desde ~q~e\ n:ão haja t~mp9 de. reJ.m~ -o Conselho; justificando .a medidÜ-;
: ~.::.
por es9nto; ~- enpam1nhar, trmi.estralmente, ao Con~lho Curador, para
f,d
distribuição' aos Co,nseJheiros," em especial antes das reuniões o~dinárias ,
!:: ·
do colegiado, refatório fipanceiró. e de_,.,atividades da FUNDAÇÃO,\bem · ·"j .. ·. !:!':·
como transmitir .ad Conselho · Curador, em Huálquer tempo, 1opiniões e
.. /1}:·
· · recom~ndações de 'int~rêsse da FUNDAÇÃO;, IX - Exercer o ·: R_Oder
I J,( ·
1
,i disciplinar; ·x .- Pla.11ejar o . desenvolvimentc;, da FUNDAÇÃO,. :con, a
( :,
finalidade •de qualificar as .suas aÇões e serviços de. ~µdeJ/lO, tocante· às
.."' l:ii::
metas de e'.l<celência de desémpenh9 dej suas ~ ; :f:r--:vinren'tlu:•.as
· · f!'
cont~ _banç~rias .e. emiti~ cpeque~· s~ntpre côtn a :~si?a ~.·· ··-do ~iretor
\ ·j :i;;ii
1
Admm1strat1vo _e Fmance1ro; o qu~! poderá, ser subst1tu140 em suas faltas
f·
e impedimentos\ pelo Di-retor de ·Atenção à- Saúdêou' por quem -.r eceber
· !: !.:;
delegação . por .escrito
Diretor Geral;·:
En~~l para '.. .; L:·
°' deliberação do Conselh,o ·Curador,
peqidos de c_e ssão tempor.ária ou a
-i: (·
·substituição ide. ben~ e,_ direitos; XIIl ~: Cumpril"·, e fJ;er .· c.umprir os
1·.\
Estatutosê Regitnentos Internos da FUNDAÇÃ\O. CAPÍ'r(JLO VI.- DO
\ i'':'DIRETOR ADMINISTRATÍVO E FINANCEIRd - Art. 15 Ao
.... i .
Di_re~o~ Ad~-~~isfrativ~ e _Financeiro ~o~pe~e: I - Coorden~ as afiv!~ades
1t
i_ , . .
:·.·;·.
a~mm1strat1vas, .· econom1cas e ~nan~~tras (kla1 F~AÇA.9 , :auxiliar ·o
1· .
i;>1retor (ieral no desempenho '~º seu cargo e substrtuf.;.Io ~m..suas faltas-e
. - /t!i·
•impedimentos legais; II- Difundir os objetivos e ideais da .FUNDAÇÃO
perante órgãos públicos e privados; III - Estimular e mant~r intercâmbio
,r:<
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; . com ;pessoa~ ~ entidades intere~sadas na con_se_cução dos 6bjetiv?s
is no
l previstos no artigo 4°; IY - Colaborar com· os responsáve
deselivolvimento de atividades . administrativas dos serviços que
oompõem·á eshv.tura da FUNDAÇÃO; V - Propor medidas e pr,,ogramas

/
O,\
-v.isando à,·captação de recursos _pára desenv~lvimento da FUNB,AÇÃ
incluindo -do~ es, patrocínios de progra,mas . e ihve$~imentds; VI
Diligenciar ·no·spntido obte~ção de apoi9 material p~a as atividades
~ .FUNI>AÇÃO;---V.U_ ,~l~e Jar,. coordenai: e preparar os proc~ssos de ,
nos
compras; confo nne..necessidades dos serviços da FUNDAÇAO,
,term:ós do regulamehto .de licitação. e contratos específicos 7 Vfll: - Gerl~
e\
as ações e con~ os relatjv.os a ihvestiment9, desenvolvitnento
man~ te~~o .da infrae$t.ru.4lr~ e . serviços f da Ft,JNDAGÃO;_ IX - Gerir
corrvemos~,e ,çont?,to~, celebrados... corp. os ~ntc;·s frderativos que._ s~
de
,r-~laciomun}.,corn. ~ FUNO:AÇÃO; X...;. Elãl5orar e co.ntrolar o plano
/ .00.htas ·e Yexecu~o,_.!3:n.anceira ·,dai.FUNDAÇ_Ã.O! .copf o~e cr~n ~gr~ a .
da
de -d~embol~o previsto nof Contrato d.e G~stão; XI - Participar
da
elaboração , .e consolidação_ do. planejamep.to fisico e , finan~eiro
FtJNDAçio; -~ - Oferec.e r suporte 'especializado para as áreas
al;
fi..IU}listicas da FUNDAÇÃO .e efeti v~ a ·projeção dq despes~ de pesso
Xlll -Pro por ao .Dirptor Geral, o qu~l_poderâAecidir adref ~xen du~ do
uma
Conselho {curador: a) ·p,:opost~ .,de...tí-ansposiçã0_ de ~ep~ sos ~d
o
atividad~; 'pn ,~a ou ' elemento de despesa PBf~ '· ~:ut~a rubtica;
ões
desdobramento da despesa por novos elementos e a alteração de dotaç
no
existentes.; .b) ~ despesãs, e. · operaç9es financeiras não previstas
db
o~e rito , ij.OS casos·de etnergência, -qµ~d o cara,ct~rizada .a urgêrrcia
,_as.
atentiime~to de ~sftu~ção f1U~_~os$a;,comp1:o~eter a ~eguranç~ de pesss;
9)
, . e bens -ou a efieiênc1a d~ serv~s; ·c). as medidas da alçada deste, quand
.r '-:·,.
cmracteriz.ada ·a urgência de atendimento de situà ião que possa )cau~á
e
P.rejuízo ou! comior0,meter a\ segutat;1ça.1 de pessoas, beni e serviços,
da,
desde que não haja temp o de ~eunÍJi o Conselho, justificando a medi
s
por ·e$crito~ XIV ' - Elaborar a ·· prestação cié conta anual el outra
n~o
especipcd d,a/~ AÇÃ 0;-1 '.V -Aux iliar na elaboração...do·_~ egi~e
E--·.
SAUD
A
O
.,..lntQmb.' C~Í. ');'U LO VH - l>_O D~T OR DE ATE NÇA
as
- Art. 1'6 Ao ôiret er de .Atenção .à Saúde compete: l - Coordenar
de ·
ativjdade~ de desenvolvimento da ~tenção à' saúde e prestação
da"'F µND AÇÃ O,. auxiliar o Diretor Geral.no
servi ços'd ah~a de atuação
.
1
eisçdesempenho dÔ'-seu .cargo; II - -Organizar, com o apoio dos +~spo.Q.sáv
Gerir·p
,\ _ as atividades -d!! FVNJ!>AÇÃO referentes à atenção à saúde; III de Oestã~ -1;º ,tocante ~s. priorid~~~s,
' 1 processo de pactwlção Pº, <?ontrato
,e
,i ' metas, resultados, estrategias; plan~s de atividades, func10nap:ient9~
1
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organí~à.ção do~i'--servi_ços de_àt~~ç~o à~a\íde, /~em: J~mo, acomp~ar,
~µ~t~ente com o D1re:or _Adm1mstFat1v~ e Financeiro, o con~-0le;_o ·
j:
P~! 'rnqn1toramento e . a avahaçao dos contratos de atenção à saúde, !V I: .
l~l \Ela~orar para apreciação do onselho C~rad~r: a) pl~osi d~ -atividad~--~ _ , \ 1::.:
'.1~1 ~erv1ço~,-global e específicos da FUNDAÇÃO, atualtza~os anualiílente,
1:;:.
; . c~m indicadores de desempenl;o e qualidade dos serviços_de atenção· à . . \ . 1 i·,,
1 saúde, e; b) proposta de monitoramento e avaliaçlo, em di4lo~o •.com. ij ··· · · t' •,
i \ proposta estabelecida wlés políticas est,dual e nac,onal' de<.atençãp_ à
1(:
; · saúde; V - Dotar os serviços de capacidade. resolutiva;, com o finí d~
--•!:i :,
alc~çar etJ.ciência e ,efetividade na atenção à ·saúde da popul~ção; VI .!' ·
..1 , :j
Aux~liar \n)l, .elaboração qo Regimento ·interno; VIl - Esta:l;>eleeer'j . ., ''intefcâmbió co_!J.1 entidades, \serviços, empresas, faculdades/ insti~os,
, ·"
;~j · departamentos que constituam _parcéri~ no deseJtvolv.imento da saüd(?; ·
··
. ' ' ;li VIII - Coordenar as atividades científip~s e as ·yiseni\ à:incorpoi:ação '
!;:''
l~l ◄
de ;~~n._o ~gia
ativi9ade~ aSsistendi~is _da FlJN:>AÇ~Q .é~la~_
orar
}.
J~., ~.!, a com -aque\as relacionadas ao desertvolv1met)to té~co-ass1s~enc1al, e; IX
( ':; º
Col:a borai com QS_~ emais Dfretores na p~ó;m_9çãc};' orgalli~?lº-e~difusão
!
·:-'1íl(.~ -· de ~ventos de :nahi,:eza: ci~n1lffica, educácional e cultural.-,:,CARÍTULO -.. __
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VIII - DO CONSELHO
DE ACOMPANHA
.' ~NTO.
E CONTROLE
.·
.
1":&;J!I
'
fí ;:../~,·
'·
~OfIAL - ~rt. 17b 5~onsetvo_d.e Acomp.anhatllento e Contró~~ ~beia,I,- ·,

.t .'!:í
'J.·~

:;~i!J

'.,: / . i~l~ \orgao sup~rl0f de ·contro1e social da F~~c~o comp~st6 por ,dois _\
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J?le~bro'? ~ndt~~?s ~elo. } Cqnse.lhos Mur11c1p
. .:~.,1.s·.. de . ' s' a~de . ,d·e· : ada
.· , '1
ipumcíp10 mst1tmdor da FUNDAÇÃO, com n.ianoato ~e do1~, ~os. Art. 1,,
18 O Conselho__;.de Acompanháhi~nto\ e Controle 'S·p~ial :~e _,~ úne _
trimeffràl~entt:, com
fiealidade de . acomp~ 'as, ati~id~es '
desenv0Jy1das--p~la F~AÇÃO em especial a execução prçamentár~ e
financeirâ, o contrato de gestãe-e o des~rppenb.o qualitatiyo'e quantitativo
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Fl.JNI?AÇAO-·dar-se-á p,or meio, de-Rtõcesso seletivo público, c9nforme

1

dispo~to em Regulamento próprio; '.'àpr'}vádo 'pelo Cojll8elho , e:u~dor,
\ressalvado assesso~ent~ q~e serâ contrata,~o P_Ot temp<il \ietertmnado. . \
-~
"\ .
'
§ -1 ~. O procrsso· seletivo pubhco·. poderá ·s er_Feá~iz~d~ !?ara-contratação
: ....~_,_,
..1,,:..1..,,,..,c,,,..,,
/ permanente de Jl~~soal em class~s \OU níye1s d1stmtos· de um· mesmp
1
:,:!~i';',í~~;\~;';;'
emprego púbtico, confo~rme disponil;,ilidade :ijnanceira e dct v'agas. § ,2° O
r1?~t~
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processo· seletivo público será realizad,o pará preenchimento de postos de
trabalhQ_~o. quadtô de pessoal sempre de acordo éôm as disponibilidades
financeú-as 'e. as vagas aprovadas pelo Conselho Curador. § 31A rescisã o
.dó eonµato . de trabalho do: pessoal da FUNDAÇÃO admitido por
p~o~s~ ~le~vo pq~lico po~e!~ oé'orrer ~or ato unilateral, .e~{qualquer
hipótese: nioti\YadQ. ·:'.p ela autoridade ~c.ompetente. § 4º ~aia atender
~n~cessid99e1 ~p:ipó~ i.a -de interess~ pú~lic?, \a FUNDA ÇÃO p?der~
·- conuata r ·pessoal tecruco, por prazo determinado de 12' (doze) meses,
mediante pipceJ o )seletivo simpHficado, podendo.•haver_ prorrogação,
tlesde que oi prazo total do contrato não, ultrapasse 24 (v111:te e quatro.)
meses~ § -)50. São /considerada$ necessidades temporárias · de interesse
.)
a atenção a situações ,d e
p~blico~ I .: o combat e ª•surtc,s epidêmicos;
calamidade.- pública; .m .-· a atenção a serviços cuja natureza. ou
trail.Sitorledader: ju~tifiqu~m a }>ré-deterlllUlação l do prazo; IV . ·- a
manutenção do funcionrubento ··regular·-da ·.estrutura administrativa ·-ila\
dos serviço~ de saúde ~nciuant~(n~r houve~ c~didat o~
F~AÇ ÃO
.
aprovados .e ~ process o seletiv9, em .n~ero sufic1ent: P8:ª atender a
J
.-demanda,mfn1ma -e; nos casos ·de,subst1tu1çao dos,profiss1on,~sl çio quadro
:da FUNDA ÇÃO· decorrentes de lic.enças previstàs -ei:n lei. § 6º A data
base da vigência/ do acorda coletivo de traballio das categorias
profissionais: da-_ f'tJNDA Çio será sempre o dia 1º .do mês de maio. Ar-t.
21 OUND AÇÃO organizará .o s~u .Qu~dro de Pessoal, de acordo com ó .
/
de
diretor
plano
o
_.1
s
plano de l emprcgp, carreira e •--salário
desenvolvimento de recutsos ~um~o s ·· _propostos pelf1 Diretor ia .
Ex('CUtiva. e · aprovad os 'pelo Co~elhQ.. C\l.nlôor. Parágrafo único. E '. .
obrigatória a .instituição· de sistetna.único··de remuneração, o qual deverá
i con~tnp lar ·o salário'. fixo dos funcionáriost pe~tin dp . ap'ynas . ª.-·
gra~ficaçã.0 de 20% para ass_unção de cargos de chefia/ de fimctonános'
concursados~ Art. 22 Os quantitativos dos empreg~dos , : públicos
pernúmé~te~ e dos . empr~a dos públi_c_o~ ~e direção _superio!, direç!o
mtermed1ár1a, assessorrunento. e ass1sfenc1a da FUNDA ÇAO serao
estabeleçiQQS ]?elo Conselho Curador~ em conjunto com a ,Diretoria
\ Exec~~va. , , 't'.O• ~s· ·c~gos da· Dire~oria ~~ecu'tiva, e~ceto do Diretor
A ~,~ tiv~Fm anceir o, ~a• fopna do disposto no\ plano 4.1 emprego,
oarrerra e sal~10-s da FUNDA ÇAO; aprovado pelo Conselho\ Curador,
o e demissão,
admissã
rados de confiança, de .livre
serãõ.:sempre conside
-\
I
' na forina da lei. § 2º Os empregados da FUNDAÇAO _-são equiparados
• aos serxidores .·- púQlicc;,J para fins crimiQ.ais, de improbidade
administrativa e ·-a~ul.á ção ·de .cargos. § 3° N~o será .admitido cargos
consid e~os·de confian ça e dqlivre admissão e dêmi,ssão nos qu~fi-~çs da
0
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Fµnpação Regional d~·-- saúde, exceto ô /piretór ;o ;~; ·õ~-DiretÕr ~d~~
· ·~---·"·'
Atenção à Saúde.' Aft. 2~_-qs aumentos com despe'sa-d~ p~ssoál soill~f!e\ / ·
pdderão;' o~orrer quàndo indicados previarl.lente"no orçamento _~iia.F ua )
FUNDAÇAO, o qual poderá ser modificado em razão de: àume11toJ4~/
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Constitui respons~bilidade dos m~mbros'do Conselho Curado'~·e
da Diretoria-Executiva o :fiel cumprimento d~ cláusulas dos contratos de
gestãb fi'rmados corh ÓS Municípios·~, quando for io caso, especialpiente no \
º
que s~ refere ao plalio de trabalho e atividades e· ao plano operátivo~§ 1º (
O descm_nprlmento . t~~l -.p u parcial ,._ das- cl4~sulaá, o~jetivos e ' ) f/
~-- tesponsab1hdades dos .dirigente~ estabelecidos no contrato, ~sun _como a
:~ re!tt;'raâá in~uficiênci~ de ·desé{npenhoi dâ F~AÇÃO; poderá/motivar / ·.::. J-'.:'.í
-Tu)i~ a de11'issão 'd?s m~~bros da Diret~ria, ~xeçutiva. j lº m~mbr~ do
L:
1
.
! / .Conselho, nos casos em que houver md1c1os de descumpr1mento total ou
i1f f e
~arºlª~-: das.metas e obrigações pactuadas' nos, conti,:atos ,(ie gestão OU- de
; ~ 1 msufic1ênc1a de desempenho, deverá _levar a questão , ao Cons~lho .
i.-i:; _
1
tm ··:i ~)'i! -C~rador P,arfl adoção ou indiê~ç~9 dàs medidas ª"'1~istrativas ~ív~i~ . ) ( · - :ljt:
1
\ - ·i! \ nos termos _do estatuto da Fl.JNDAÇÃO e as ·previstas nos próphos r · ..
~li 9.ontratos. Art. 251 Os dirigentes não sãd responsáveis por atos; ilícitos de
'i] oútr~s a~~_inistradores,) ~alv~ ~e Jcom el~s 'rofem\.,contventes,\ se
_ \::i(
neghg~nc1arem . na fiscahza9ao . ou se, del~s tendo · corthécJJ;:tqto,
t ·:,;::
1
,"i!-- deixarem de ª8íir parai impe~ir essij. prátict Parágrafo _úniço•.E . ·me:se
·
, l"f&~f de fespon11,,bilidade i>dirig\'pte1que'(i,_ça c~ignâll_sua d ~ f f l em _ . . ~;;i)Í
-· •-:{~;8,: . ata de reumão·
do Conselho\ C...9tador ,ou·da· r>rretqna _Exeput1va õu·, .'não ./
·: . 1::,;r,:i
1
:~;~~t~U~
sendo_-p ossível,· de.IS; y.ê ciência .~o C_onselh_o _1de 'Ptefeit.os. ·Art~ ·26 -0s
·.
•'r;J,~~--\\1: º
1
~{ ,.- iVÍW$ · m~rribro~,-do Conselhg,. Curador'· e da Diretória E*ecútiv~ respondem.. .
il!
r&::
administrativa e civilmente pelos \prejJ;!_ízos que, câusare~ à entidade,
!{X
}i:i;;:/ii:\'. 1; J quando proc~derem no exercício de suas· atribui'ções ou poderes~ com
/ ii:::l: .
Art..
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improbidade administrativa; nos termos da legislação 'eSpeclfica;.U -\por
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RECEI;A_- A~t. -'~8 ,? patrhriônió ~a ~AÇÃO é constífujdo}ie:. I r-, _
:f · \ Bens ~ov71s e .n~ove1s, ~alores e d1re!tos pertence~tes à.F~~ 9-AO;
· _!(/
~~;.-_:1:
II--- 1!3ens . e · d1re1tos obtidos por me10 -~e doação, \aqu1s1çao drreta -;e .- - _/i:il:S'\
,.,~·;;,;~~:.,º""'
dotações oficiais para investimentos ou mve:rsões financeiras; III - f . \. //;'
:~'.'.~3~~?-:~; , ·' Parcelas de receita qu"p 1he sejam incorporadas· IV .,;.-. Berls e direitos · - ' J'.1ii\
,<;~}'---:,~
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·. r~pas~ad~s; .à FUND ~ÇÃO por, ó{gãos ou e?ti?ad es Íftegra ntes ·d o
Stste~ }Jruc.o) d.fi S'au~e; ~Y - O~tlios bens e\d1re1tos q~e ~ínham .ª.ser

f

/1u!it1~~\!~&!~mL!f!:P~:fd~
!º
:~
~~
:~
p~m,õ~9.

ttrnanes~~'nte ~e., 2_µ,, qs: ~J?.~~~os_(~l'~a~ os~e,rão ~ obri~açãb
dores na propor çad da
1 ,..ou.reyemâQs ao pa1;t)JJ1ôruo ·dos Mun~c1p1os. mst1tu1
l ' part~ci~.ayão: de.,· cada Mllmq_ípib .,na Fun4~çã<;>~_, ,.~ - 29 Consti ~em
rec~t~ da.J•UNÜAÇÃO: I - ·Os recursp5! decorrentes de comprorrussos
a$S\$idç,s entre. a FUNDAÇÃ(() .e as Secr~t ~ias Munic ipais de Saúde
40$ in~titufdores para a presta~ão de ·~erviços ~e saúdç, côríform~·
Leis· Munic ipais ·mencionadas... no fllt. 1° deste estatuto~
di~pos.to ,.
mediante:' a . cele~m.._çãQ ele contrato- de _gestão e co~fon pe rubrica
orç~e ntária ,anuahn ente corisigrtadá no ~\orç_~en~o das Secretarias
'
Municipàis .. de. Saúde correspondentes e seus respectiY-os Fundo s
MwiÍcipais d.e·• Sa{lde~ ,de forma destac ad~ ,para · a celebração· dos
~p.das pi'ov.enientes .de .contra tá de gestão delebrado c.o m \ 1
conttatQs;,
oµ~os $W~leípios da R~gião de Saúµe de '3anni não instituidores' da
Fl.JNpAÇÃQ ; I[Ji ·-:-- As· rendas p~trimooiais, IV - As renq_as que auferir
nQ. desenvolvimento. de sua.s atj.,vidades de ensino, pesqui sa ··
dêsenv:olvimento científico; · V - A~ · rendas <l;e aplicações de . valores , \ ·...
patrimoniais, \ operações _de crédito, ·apliGáções finanqeiras .nos ·.
in✓~tlmi~ntc>s e c~~m etas de poupança, vedadas as ªflic~çõe·s de risco e '.
:tenc;limert-tp(não conhecível. previam~nte p.Íu-a as aplicações
as:4~
por pr~ · .$uperior-. a trinta di~. . VI - Co~ttibuiçõ:es., · awµlios,
trán$Íetjµc~ ,:,doaçijes,. .legados. e .subvenções dd pessoas fisicas ou 1
\ jurldiqas; públlças ou pr1v,d~s~ ~nacionais - ou( internacionais;
.
entid~des._
~CCYJiSIOS advindo~ de co~tr~Ios e con~ênios . c01)1 ôr~ãos
m~grânte.s, d,,o ,: Ststem~ Un.wo p.e Saude; VllI - _,Outros r~cursos
à
ados
s.., repass
dos E~tados e dos Município.
União,
1
iros. ,.. da
1
finatíce
..
.
1
.
. .
· FUNDA,ÇAQ~ IX. ~ ,Recursos oriundos de c<i:mvênios~ contratos ou
acordos de cooperação técnica firmados com · enti~ad'es públic~s ou
ptivadas: ,µacionais ou intemacidnais; X - Outras reridas extt;aordLnárias
ou eve° '~· Par.gr afo único. Os contrato$ e convênios ghe a
a
AÇ~O firm'ar com entidades pública
FUND
- s que integram ó S1stem
,
~ Uni~. de I Saúde, \ º~.: esferas federal, estadual , ou muniqipal 1 deverão
ob$erv ~·'âs regr~: cta·r~gionalização das açijes é.·s_e~iços de saú~e. Art.
30 Fica vedado à FUND AÇÃO , sob..,pena de responsabiliza~ão ..do
~to~ Oe"11, ·~ assun ~-. de ·crmpi:omissos com ~ercbiros que v~olem os
pi:mc{f;tOs,-do. Sistema Um'\? de Saude, em ~spec1al,. os da gratuidade da
1UiSistência integral à -~aúde ao cidadã/;> e igual_~ de,1 de atendimento'.
1
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tAPÍTULO XII - -D O CONTAATO DE GESTÃO \_ Art.-·31 'A
~~AÇÃO .celebr~â contrato 'pe . gestão com : ·os . ~hnicíptos ,,
mst1tu1dor~~' . O · qual··· ~everá l,CO!}ter

O

1

t.

\1}:,
.·:,. /;;: _:

tr
__ y .

_programa, .phmadual da

.

FUNDAÇA:0, .com.· obJetivos e metas quantificados e aprazados-, ,com •. · .
1
indicacfores de d~sémpenho, ?~tendo o pro~~ fYlµt\anual ser\
·
desdobrad? em planos õperat1và~ .e ~eu~ ... res~ctiVos- o~~amentos,__
1-:.:
. devendo amda constar nQ contrato as obrigaçoes e tesponsab1hdades de . .,,1 '1: :
seus dirige'ntes e penalidad~s administrativas para o descumprimento
. :;-;:
, ·· injustificado ,do_contrato, · conforme previsto neste
Parágrafo
lt:
. único. O cóntr3:to de gestão, que· poderá ser assinado pelo prazo máximo . '
i :-.
de, 5 (cinco) a11os, ~s.erá avaliado "anualmente, podendo uti,lizar _o.orno i/
\ !:?';
:J~ critérios · o ,. cumprimento de sµàs metas e .responsabilidades, o·
!?.
,J! atendimentf aosi ~llários e os ·-..resultados '··em sa~de al~çadbs~ . o
j,/
dese111l?e~o de pro.8 ,1'~as _e ações dr_ educ~ção _co~t1nu~da e' ~e -~estão ~ .1"" !i--i
i@ de·· pessoal, ·. o fortalec1tnento da gestão e·, 1ntegraçao 1oco~reg1onal, ,os
·, · :l<-:
·-=
recursos investidos, ··o grau de satisfação -dos usuári:9s, a eficiê~ciu, __
efetividacfe é racionalidade dos\gastos,ã incorpóração!de·tec:nologia, os···-..
resultados ·relacionados à·. manutenção ]dos bens móveis e imóveis, entre
·elaboraçà:~ do contra~o de ge,tão, . _deverão· 's er .'
/ t:i
outros. --Art. .32
- observados. no mímmo os seguint~ prece1to·s~\ I - (espec1ficação dos
. -' IH:· ;
planos ·operâtiyos· das -·Secretarl~
M
.· -un.icipàis dê iSaód~,
.~tis quais estarão .
1!
:t·
:-i/
'li;~•/
vin~ulado~ ·: ao.~ ·re~ursos prçairi~rlt~io.,s ·previstos . p~ ·õ .pa~entõ à .
ri?_;:
FUNDAÇÃO,- pelo dese~:vblvimbnto e prestação::de. serviços inseridos
:,::::·
1
nas ·suas· ..finilidades; II /- estipulação dos\ objetivos, resultados e das
.. ;i/
/ metas de ..desempenho a serem alcan~dos-.<pela"'-FUNÓAÇÃO ,.,e os ·
j~;::;
respectivos indic1dores e .prazos de .execuião; ID - plano ope~ional \
. :::![
contêJido a estin:ativa--dos te~U!~OS le ., cronôgrama · de 1à.~seiribol~ dos) ..
recursos financeiros necessários à ,execuçãó d9s s~w1ços ·pactuados, .
\ ;tl;,_;·
1
durante a vigência do conti.:ato; IV - obrigações e responsabilidades dos · \ ._. • / ·1:f:i~
contrat~~~~ em.--~~la!ão à~ lmet_a~· de de~empenho defmida's· e ~ gara;gµa\ · ·-~ l:l:A
.das conã1çoes"l.og1st1cas, materiais : · dtr 1,nfraest{U"11"à ne.oessárias para o
· ,tf:
1
·.\ade~uado fu~cfonru:n!nto dos serviços .,__d e _s~úd~. relá'c1onarl,9~ a .essas
· 1t·:,
metas; V - s1stemát1ca de·acomp~hamento,'tnomt'éramento ,e avahaçJo,
contend~ ct-itéri~s, . párâm~tros e indicadores 1 a serem .considetádos ·na .../ !:'';.,
· _avaliaçãocl~ desempenho dos s~rviços da.FUND¼:ÇÃO no-cfonprim:ent~
,!:;{•
do contrato de. gestão; VI -:- pen~idades àplicáveis aos contratados etn
) H
\
}~ f)·
é~so de ~~scumpriment_? injustifi lado
~etas e· qbri~ações. ~oo~~d8$
gesffi?; VII
pant ~1sãó; · ren~~
~1'~
:·:~~.~::~~~,[~~:~~ (prorrogação do conttatO~lde ..gestão, e; vm:... pxâzo 'd e vigência. Att. -33 .
1,,. ,::

iti;

Estathto.

il'.

:J~·

N~

!~t

~~

(,~~ no con~to .de
r cond!ç<'ies
'"""-'""' C;;l;;;l;;;l;;;~;;:over a~pia

j
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divu :::si;;;:~os( .·
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/
e eletrônicos, dos relatórios ~uais sobre a execução do contrato de
gestão, .que contemplen).. demo~strativos da realiiação_lórç~mentãria e
9-nanceira.. Art~~4 A F~~"- QÃO-p p?erá celebrar.~011-tratd de gest!o
_çom ~~ secre•1 as. mun1c1pais de s~ude d,a Regi1a0\ de Bauru nao,;
s seus:~Municípios instituidores. CAPIT ULO XIII~- DO .
perten,ce1:1tes ao_
REG ~-:~ ~CE IRO E .,S UA Ff~ÇALIZAÇÃO - Art. 35 O ~;
exercíci0: financeiro co;ncidirá com o ano civil e' o orçamento, uno e '
anual, será -~laborado de acordo · com as normàs usuais do/ .Direito
Financeiro, cabendo à FUNDAÇÃO a adoção de plano e sistema de1•·
c.ontabilidade ~ apl.ll'ação de custos que permitam a kiálise da sua
.-situà~ão _éç_o::~ ica, tiDmfceira e o_peraci_?~al, em. seu_;\rários setõre~, e· a
\formulação. . :uad~. de programas de ativ1dacles. Art. 36 A prestaçao de
c6n~ ~ual ab~e , entre out(-0s, ?s seguint~s ~1:mentos:._ 1,..:. -~al~ço
patpmorual, ela~"orado de acordQ com os pnnc.1p1os e as conv.:ençoes
·e-de
s ativa, pÍissiva
trando as posi~õe
clemons
is vigeríies .n o País,
contábe
\
.
I ' I
.
. situação liquida da :f':lJNDAÇAO; II. - Demop'stração da evolução do
·; ~-._.Patrimônio· liquidQ da FUNDAÇ~O;; _III - Demonstrr,ção das_receitas e
esas ap~ , col').tendo a -1~entificaçãp e; a ·,confrpntaçao . entre · a . -_. • desp_
1
de cada! rece~~ rvs~us cust~s e,_d~spes ~ .espe9~~ca~os; IV'S- O
\ R.ela.tó~Q--~~ --~tão , ·encan;iinhado as Secreta n~ ~un1c1pais de Saude
! · dos mstitúidntes, anualmpp.te ~ ij.O Conselh.o de··Prefe1to.s, com parecet,do

I

,-•ature~

~::!°-~Qr~~=~~= ::~:nttt~e
0

!

0

!)
dos, de

::~

l mdicadoresi·de-' quálida4~. :dos-serviços ,~ os resultados ,alcança

.acor~ co~· as ~~r,is pa~ada s; e) b:tlahços fi~ag_ce~?s, patrimoniais,
orçam en~os ·e· d,monstrativ0s de variações p_atnmon1ais, eJaborados na
fonna •.tJiey.ista -nos e~~tb s. P2rágra~~ único. prpst~ç~o de· c.~ntas,_ a
proposta. Ofçamentárta e/ o _plano QP~yat1v9 para.·o ~xerc~c10 segmnte ~ao
preparados .pela Diretoria Executivá e analisados referendados pelo
Conselho Curador, conforme .previsto ' neste Estatuto. . Art. . 37 A
-:;FUND4ÇÃ0 sul,mete.rá as ~uas c_ontas ªº·~~ontrol~ do Tribunal qe
Contas ·e .à Promot oria dr Ju,stiça de Fundaç(:>e~, nos termos da legislàção\
•v igente, comó também a uma A1,1ditoria externa indepen dente contrata da
para este ·fim, e à$ supervisões do Conselho Curador para efeito de ..
cumprll1éle.tito de s~s objetivos est~tut.ários. Parágrafo \único. ós ··
serviços · da FUNDAÇÃO ficam suj~it~ ao1 acdmpanhamento dos (
. _ Consflhes Mµnicipais d:e Saúde· dos municípi9s instituidores qúanto J ·
~ualiaad.e\e\,éficiência dos s~rviçosj pr~~tados 'à população. CAPÍTULO
[XIV - D~~POSIÇÕES .~l.tRAJS, /F~~S E 1i:~SI TÓfilA :S - ~rt.
38 :Os dtt1gent~s~ adm.nustradores; tecn1cos; .c1ent1stas, pe.squ1sadotes,
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professores, ccm{~Itores· e efu.pre~ados· a9minisfrátiv.o·s';'tin\,o dev~r de\ / \ l;:.
,
· zelar pelo ,patrimônio materi::tl e imaterial da\ FUNDAÇÃO; de preservar
' l.
os seus iãeais, de dyfender os seus .interesses, de solidàrizar-se na
/ ;!
consecução dos seus objetivos, de participar, regulannente, de reuniões
J' j-"
dos..-órgãos d~_..:direção·· e administraç~ e- ~as comissõe~ _e --grupos de
., __
trabS;llhq criados,--.bepi cbll'.lo\ das ,àtividades dà FUNDAÇÃO, de -cump~·" -!,!í:
os ·deveres estatutários; regimentais e contratuajs, e de·manter o espírito· "
de ·harmonia entre. toqos, ·cabendo ao Consellio Curador· e à Diretoria /.
I)!,
Executiva, ·conforme · a respe~tiva -competência,, 'promove~ -med!_qas
, !;: estatutárias destinadru: a\ e:etivar o afastamento, destituiç~o _-ou disp~nsa
~,I>
do r~sponsável pela v1olaçao desse dever comum, sem preJu1zo de outrasi:'
!:.:'I
. medidas -legais -~ende:ptes a repar~r eventual dano ou prejuízo· causado.
i
Parágrafo único. Quando a natureza·dd fato etigir~ 6 Cohselho-Curador
j;;'.'
·qu ~ ~ir~toria Éxecutiy~, conforme ~ respect~y~ competêll:c~a, ~otai'á
/ _l:;i:
)' .,- j , _p~pq~d1mento~ r,egulares para apuraçao _e compr?~ação ~tvvtolaçao -de ,
- -F~
I
l~[-' ~1;g dever .estatutar10 e de e;ven~al dano ou pre3u1zo dela decorr.entci, :" _j :f j_
garantindo-sé -ao respon~ável pela ação ?u o~issão o ~ifeito de _~P:I,a
/
'll -- d~fes_!:!, na ·forma\ da '-lei. Art. 39 -A D1retor1a Executiya -Col)sohdarih
-,~ perioqjcamente,1 as diretrizes e ,normas· de atuaç~o dai FUNDAÇÃO
_., i / baixadas pelo _Conselho Curador· e pela: própria Diretoria, -conforme-suà
c~mpetên~ia, -visando, f~vorecer a regufàç~p e- o ·. ~p~eiç'?atµ~JJtc(d·a · '
:i, •· ,.~l~!i _ e~~~r~f:e do ; funcionamento dos s·erviç<>s. Ariot 4Q. A :éontráPWãô de
;~J~/ obras, serviços, comp(~~ aJf~nação e locação .obsenlarão procedimentos
it .i~õPr.:J:hl próprios-de contratação .e ·pregão,
forma do
for!_disciplinado em
Re~ulame~to·ipela FlJ!IDAÇÃO, 'nos -tennos do -~iSp(?_~ o no art. _119 -da . \
l~ ·· '.~ Let 8.6?6; de 2J de JUJ$o de L993, observ~das qu~to ao pregão, :as
1t
;;
regras. gerais da legislação específica. --Art. 41 . O ·Regulamento çia
!?,., .,. FlJN.I)At~o .P,ara cm~.pras ·de bens _e sei;viço~ · será em-·confoimitláde_
i:Y,\\\)f1 comj as ·lei-s federais e estaduais pertinentes~--a matéria e . a . legislação
!!:':%ii:l}:~! administrativa, devendo observar seus princípios( · bases -~e -;diretrizes,.
)Nif;{!,) ! podendo regular, em espebial, sobre o seguinte: I - cadastramento de
, ·\:tj;;.'(
empresas, be11:~ ·e serviços; IT - forma dos atos, podendo utilizar-se do uso
!j5-;:.v
1F 9a ~cil~Iogiá da info~~· ~n~lu.sive adotár certificado..s 1igi,is p~a a
:: t:) :;:'..-'f·_·_
reah;2açao de transaçoes eletromcas seg1.,1ras, .bem como ·p ara -~arantir .a
11!1);:::\::} !
autehtic!dade; a integridade e a validade. jur,dica· de ·.dôciitne11tos ,-en'i
forma eletrônica;,,
no âmbito do IOP-~:rasil; Ili ~-prazos\:d~ publiqidad~-:e
1
/iitJ{;\. forma 1e pub1i6ação; IV - pré-qu~~ifi~ação_de empr~~ai ~ehs e se~;ços;
l ~•.:"J~J1,.J
V__~ regras acerca do ·loc~I de aud1enc1as e da CQmun\icarao-dos atos aos
"':1\,';~~.::;donal ( ) interessados; VI - inve;rsão de fases; .VII :-â isputa de lances, ,,ábefta -1Óu •
: :·~~~;~:; ;\~?i I fechada; ·vm ·:. utilização, subs~ittiição) compleµientação e ·reajuste da
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eonce ntraç ão de fases recursais e os proce dime ntos
·garantia;
e da
rela~VQ.ª _à trami tação ?JS recursos;-:-'X .• liquidação da despe sa
o de
comuni.éação, aqs ..órg~?S .incumbidps d~ íU'l'ecadãção e fiscaliz~çã
sto
.tributos;\e XI -~ C~ns ulta -Pública. Arj. ,42 Transce>.trido o_prazo p'tevi
sta
no art. 10, ,1/J:,:!s,em · que ,~e tenha verrficado\.á aprovação d~ propo
spesas
.orça men ~a, fica a Dp-etoria Executi~a autorizada a realiz ar as''de
ntos
preY istal no• · docum~rito orç~e ntári :ó. Art. 43 Os Regu lame
próprios,-adapta.do.s-às suas peculiaridádes, com os procedimentos para
para contr atos- pe~n en,te s ~ .obras,! s~tviços,
, admjssãô de. pessq_-1
~~-}re\{_~stos nest~ Estat uto, serã? elabdrados---·! .. ! com p~, alien~9ão e l~c,~9ã_
tiya, (
, no. prazo máxi mo .de 180 (cento e oitenta) di!s ·:r,e1a Diret~ri_a Exfcu
a,;contar _da.data qa poss~ de ,.s.eus m.e.mbros, e aprovados pelo Conselho
ade
Curador. Art..44·É veda da 3:- participação ~ FUN DAÇ ÃO em ativid
prese nt l ~stat uto_dever ál _
o~ movi nien~ pdlítfoo..~artid~\C>· ·f rt· 45 O no
:I'ab~Ítão compétente,
ainda sei: o.bJeto.- 4e··Esçt1:t!!Ja Publi ca. lavrada
1re~is~do no Cartório d~ R:~gistro . de Pesso as Juríd i~~'
d_evendo
de
sttw)do no Mumcíp19 de Bauru. (a.) Lu1s Gabos Álva res 3° Prom otor
,· ··
- JQStiça de ·Baurui Lei ~.. 146 dy·-08 ele novembro de 2011 . Lei 6.397 de 08
_:.
4e:· agosto de 2013.. Lei~n°· 2-.403, de.1.8 de aiost o.de 2.01 l, do município_
de M~catuba~L~i nº· 2J97 de 15 4~)junbP.·-4e 2.01 l, do município de
P~emeims~. Lei nº 4.5~1 de 11 d~ -Dezembro ide 2011, do. municí~io de
de
Agud os ~ Lei 11º ~.506. de 2~ -de Jáneiro _, de 2014 , do muaj,_~!pio
9:OD , 1
·. Lucianópoij&; ins~ ento s esse~ _que ficam arqµivapos na pastà
AO~ .
·sob nº 1.928 a 1.933. -l\1lFMBROS Qp$ C,ÓMPÕEM OS Ó~G
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ser

DIRE'flY.OS\ ·ÓRGÃOS.DE DIRE Ç~O E AD ~TR AÇ AO (Art.

j 9 1A5taµit',9..dà .Fundação Estat al ide S~úd e· da-,Região de Baur u) 1 -:
Conselho de Prefeit~s dos municípios instituidores; ?) Bauru

\

leiro, '.
ROD RIGO ANT ONIO ·-..DE. AGO STIN HO MEN DON ÇA, bt:ãsi
RG ·
solteiro, ádvogaçio, endbreço Rua 4\.zarias Leite nº. 16-61. ·:""' Cen1io~
n°· 25.53.9.031_-2 e CP_F.\_nº 267A2l83'~:5:~ \ b) ~aca p,iba:- TAR CISIO
dor, ender eço Rlua Duqu e
MATEUS,ÂBEL, b1'15\ile1ro; ~asado, aclm101stra
1
de Qruti.$$'nºil 025 - Ceil.tro,"RÇi nº 25.539-540 e CPJ: nº 253.296.558-46.,
solteiro,'
·e ) Pede me~.: DAN IEL,P ERE ~.DE CAMÀR.GO; .qrasi~eiro,
Leon or .
, jqmalista; endereço Rua Hildebrfuido Sagioro L-48 6 Baiirro:
. ~)
-Mendes de BarrÕs," ~G nº 33.702:965-9\ e. C~F nº 29~.6Ó3.Q38:96
0
·Agà~9s; EVBRTON, OÇTAVIANI, brasileiro, \ so\te_rro, func1onár1
e'.
\ pqblióo, en~r eço Rtjà.Acii:iano Valsésia n~. 110, ~G nó 41.113.198-9,
99.... e) Lucian,.ópoFs: PAU LO FERN AND O
CPF nº 335..419.qss-_
e
SCHIAVON SCAR.AFISSI, brasileiro, solteiro, admi nistra dor
~º
pecuarista( ender~ço . ..Faze nda Talismã, RG nº 2&.\09.231-)9 e CPF
1
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269.313 ~09~,.o~:. ~- ~o~~,elho\ Curadór: 2.1.,'- ~~cretários, de Saúd~~dê ..

\

: "1 . cada~ent7 1bst1tujdo,r Jm:m~r~s _nato~) a)YBau,u: JOSE FERNANDC? \ ·
:}:
?:t · CA$QUEL MONT~, brasde1ro, d1vorc1ado, médico, endereço_Jlua Padre
!, i-;;~11 Joãó nº. 17-30 Bloco B ap. 46, RG nº 8.089.423-9 «? CPF nº 027.1_42{02&,- "
!//T
íJ '.'j/1-~·: 61. b ) Macatuba: )UCARDO VERPA DA . COSTA DA ~ILVA;
((· 1:,,.:
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1- INTRODUÇÃO
A FERSB sente-se honrada em poder, através da proposta que se seguirá, ser parte de
tão relevante e grandiosa iniciativa tida por parte da municipalidade de BAURU, que se configura
pelo objeto a seguir descrito: Proposta Técnica e Econômica para atividades de gerenciamento,
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem prestados pela Fundação
Estatal Regional de Saúde - Região de Bauru; e desenvolvidos pelos profissionais médicos
plantonistas prestadores de serviços de plantões de empresas médicas nas áreas CLINICA
GERAL e PEDIATRIA na Unidade de Pronto Atendimento da UPA GEISEL.
Relevante por ser tal projeto revestido pela aura de prestar-se serviço exclusivo e de
qualidade ao ser humano. Assim a FERSB, com satisfação, passa a apresentar, a seguir, sua
proposta visando gestão quanto ao objeto apresentado.
A presente proposta tem por finalidade, dar a população a ser atendida pelo referido
equipamento de saúde, garantia de acesso aos serviços, sempre em conformidade e em
observância aos preceitos de atendimento humanizado e aos limites financeiros estabelecidos
pelo plano orçamentário.
Tem-se por ideal · que, sob a gestão compartilhada entre a FERSB e a Secretaria
Municipal de Saúde, a estrutura que compõem a saúde pública de BAURU tenha otimizado seu
atendimento de atenção básica e procedimentos de diagnósticos voltados à saúde.
Esperamos através desta pequena introdução termos demonstrado tão somente o real
espírito que rege as atividades da Fundação FERSB. Dando sequência, através de a explanação
especifica a seguir, apresentaremos os reais moldes através dos quais pretendemos nos
qualificar como parceiros para gerenciar as atividades de saúde do Município de BAURU.

li -JUSTIFICATIVA
A Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru - FERSB participa ativamente
da elaboração, execução e monitoramento de projetos na área de saúde, por meio dos quais
procura responder, de forma efetiva e competente, aos constantes desafios lançados pelo SUS.
O SUS caracteriza-se como uma política de inclusão social que se baseia nos seguintes
pilares: universalidade do acesso, integralidade e equidade da atenção, descentralização da
gestão, hierarquização dos serviços de saúde e a participação da sociedade na discussão,
formulação e controle das Políticas Públicas de Saúde. Implica, ainda, a qualificação da atenção
à saúde, por meio de ações orientadas pelas Políticas Nacionais de Humanização e de Educação
Permanente em Saúde.
A execução dessa política social exige iniciativas capazes de equacionar o atendimento
das necessidades de acordo com as demandas, o que implica em gestão eficiente da assistência,
gerenciamento de recursos humanos, monitoramento dos indicadores e das ações para a
avaliação do cumprimento das metas e adequações, se necessárias.
Os projetos desenvolvidos pela FERSB partem do diagnóstico situacional, o qual inclui,
por um lado, o panorama dos serviços existentes e, por outro, as necessidades da população.
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Os dados diagnósticos são cotejados às metas da gestão pública e aos recursos
financeiro-orçamentários, de modo que seja balizado o planejamento das ações; o
gerenciamento dos recursos humanos (recrutamento, seleção, contratação, capacitação e
avaliação continua tanto de pessoa jurídica, quanto de pessoa física); o monitoramento e os
ajustes dos processos de trabalho.
Se, por um lado, o diagnóstico situacional permite um planejamento mais eficiente das
ações a serem executadas, os dados sobre a situação atual também podem, se analisados à luz
de uma política de gestão, mostrar caminhos para a reorganização dos equipamentos, serviços
e recursos humanos existentes. Assim, um aspecto fundamental contemplado por esse projeto
de parceria incide sobre a prospecção de reordenações e remanejamentos que permitam a
otimização da rede existente, de modo que, contando com os recursos materiais e humanos
existentes, construam-se modelos de atenção à saúde mais eficazes e que respondam de forma
mais eficiente aos problemas de saúde da população usuária do SUS.
No que diz respeito às UPA's, estas estão localizadas em regiões estratégicas,
organizadas pelo princípio da acessibilidade da população e disponibilizam aos usuários
atendimento de portas abertas em urgências e emergências clínicas, 24 horas por dia e foram
implantadas de acordo com o que preconiza as portarias nos 1.601/11, 2.648/11, 2.820/11,
342/13, 104/14, 106/14 e 10/2017 do Ministério da Saúde.
As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são estruturas de complexidade
intermediária entre as unidades básicas de saúde e as portas de urgências hospitalares, nas
quais, em conjunto com essas, compõe uma organizada Rede de Atenção às Urgências e se
tornaram porta de entrada no sistema de saúde aos pacientes sem acesso à atenção primária,
que são parte integrante da rede de atenção em que estão localizados.
Havendo a necessidade de quantificar e qualificar a equipe médica para atuar nas UPAs,
de acordo com o número e perfil esperados de pacientes a serem atendidos no local,
procedendo-se o acolhimento com Classificação de Risco para atendimento dos pacientes nas
UPAs, se mostra pertinente o presente convênio, uma vez que a FERSB tem condições de
garantir a disponibilidade e o controle da equipe médica plantonista, bem como garantirá a
eficiência dos serviços por meio de avaliação quantitativa e qualitativa dos serviços prestados
aos usuários do SUS.

Ili - DO OBJETO DO PLANO DE TRABALHO
Gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de
operacionalização da gestão e a execução das atividades e serviços de saúde a serem prestados
pela Fundação Estatal Regional de Saúde - Região de Bauru, e desenvolvidos pelos
profissionais médicos plantonistas de empresas médicas nas áreas CLINICA GERAL e
PEDIATRIA na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, UPA GEISEL situada na Rua
Antonio Manoel da Costa S/N, Vila Geisel/Redentor, na cidade de Bauru/SP, em tempo
integral, assegurando assistência gratuita e universal à população.
A FERSB deverá disponibilizar profissionais médicos em regime de plantões de 12 (doze)
horas, nas áreas de clínica geral e de pediatria, sendo 02 (dois) plantonistas para clínica geral e
02 (dois) plantonistas para clinica infantil no período diurno, das 7h00 às 19h00 e 02 (dois)
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plantonistas para cada área para o período noturno, das 19h00 às 7h00, totalizando dessa
maneira 04 (quatro) plantonistas prestando serviços em plantões diurnos e 04 (quatro) em
plantões noturnos. Os profissionais médicos prestarão serviços de plantões por meio de
empresas médicas com contrato de prestação de serviços com a Fundação.

IV - DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

O desenvolvimento adequado de um projeto depende, em primeiro lugar, do mapeamento
preciso das necessidades a que ele visa atender. O projeto em questão refere-se a uma parceria
com o poder público municipal; mais especificamente, com a rede de saúde pública do município
de Bauru, e, pela natureza complexa e sistêmica das ações necessárias, seu sucesso depende
de um diagnóstico detalhado das demandas de ordem gerencial, administrativa e assistencial
desta rede. Em outros termos, o ponto de partida para o desenvolvimento desse projeto é o
levantamento das necessidades da rede de saúde, em particular, do atendimento pré-hospitalar
fixo realizado pelas Unidades de Pronto Atendimento.
Uma vez que o diagnóstico esteja finalizado, seus resultados direcionarão o planejamento
das etapas de implantação das ações, as quais devem responder às metas previstas pelo Plano
Municipal de Saúde e estar, portanto, coadunadas com as necessidades e potencialidades do
município.
Um aspecto fundamental contemplado por esse projeto de parceria incide sobre a
prospecção de reordenações e remanejamentos que permitam a otimização da rede existente,
de modo que, contando com os recursos materiais e humanos existentes, construam-se modelos
de atenção a saúde mais eficazes e que respondam de forma mais eficiente aos problemas de
saúde da população usuária do SUS.
Além de otimizar a rede existente, tanto em seus aspectos físicos, quanto em seus
aspectos humanos, é preciso criar condições para que esta rede funcione de modo articulado,
garantindo ao usuário do sistema o acesso a todas as etapas das linhas de cuidado. Isso implica
considerar a assistência à saúde, desde a atenção básica até a média e a alta complexidade,
como uma rede de cuidados progressivos à saúde, guiada por normas e procedimentos
articulados.
A Unidade de Pronto Atendimento é estabelecimento de saúde de complexidade
intermediária entre as Unidades Básicas e as Unidades Hospitalares, integrantes da Rede de
Urgência e Emergência. O estabelecimento do tipo Pronto Atendimento 24 horas é estruturado
para prestar atendimento a situações de urgência e emergência, devendo garantir todas as
manobras de sustentação da vida e com condições de dar continuidade à assistência no local
ou em outro nível de atendimento referenciado, segundo as diretrizes dos órgãos reguladores da
Urgência. O horário de funcionamento desse tipo de unidade é de segunda a segunda, 24hs por

dia (ininterrupto), inclusive nos finais de semana e feriados.
Por se tratar de uma parceria, tanto a FERSB quanto a Secretaria Municipal de Saúde de
Bauru precisam se implicar num processo constante de avaliação e controle das ações
planejadas e realizadas. Para isso, a FERSB apresentará relatórios quadrimensalmente que
possibilitarão ao gestor municipal, por um lado, o acompanhamento do desenvolvimento do
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projeto e, por outro lado, a indicação de ajustes que se mostrem necessários, desde que
previstos pelas metas aqui anunciadas e pertinentes ao objeto de trabalho aqui delineado.
Assim, por meio da orientação, supervisão e controle da Secretaria Municipal de Saúde,
a FERSB se responsabilizará pela administração e gerenciamento dos serviços de plantões
médicos da Unidade de Pronto Atendimento GEISEL. Tais serviços estão orientados pelas
diretrizes dispostas nas políticas públicas de saúde, ditadas pelo Ministério da Saúde, bem como
pelas orientações e metas ordenadas pelo Plano de Saúde Municipal e, em função destas
diretrizes e orientações, estão comprometidos com ações para atendimento às urgências e
emergências, com avaliação do grau de risco de cada paciente, visando à prevenção de
complicações, sequelas e, até mesmo, de óbitos.

a
Acolhimento com classificação de risco:
Na priorização do atendimento de urgência e emergência foi implantado o sistema de ~
classificação de risco, onde a caracterização da gravidade definida por cores determina o
atendimento médico por gravidade e não pela ordem de chegada. Ê realizado por enfermeiro
que esclarece ao paciente o objetivo do atendimento para que, então, seja avaliado por um
profissional médico e receba todos os procedimentos necessários, como medicações, exames
subsidiários e internações.
De modo a respeitar as diretrizes e orientações acima mencionadas, as atividades
previstas neste Plano de Trabalho deverão ser realizadas com a anuência da Secretaria
Municipal de Saúde.

DO EIXO DA ASSISTêNCIA DO PLANO DE TRABALHO

Prestar os serviços e atividades relacionadas ao perfil da Unidade de Pronto Atendimento
Saúde da Rede Municipal, conforme especificado no Plano de Trabalho, zelando pela qualidade
e resolutividade; e:
• Oferecer atendimento exclusivo aos usuários do SUS;
• Inserir-se na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos de
saúde do município, visando a garantia da atenção integral à saúde dos munícipes
que integram a respectiva região de saúde;
• Implantar ou implementar o programa de gestão de riscos vinculados à atenção à
saúde conforme as diretrizes da Política Nacional de Segurança do Paciente;
• Integrar-se no Sistema de Regulação do Município, submetendo-se aos fluxos de
referência e contra referência, a fim de respeitar os principias organizativos da
rede de serviços de saúde;
• Notificar suspeitas de violência e negligência de acordo com legislação específica;
• Não utilizar o paciente para fins de experimentação, nem permitir que terceiros o
façam, excetuando desta restrição às situações previstas na Resolução 196, de
10/10/1996, do Conselho Nacional de Saúde;
• Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas ao paciente,
ressalvados as situações previstas em lei;
• Respeitar a decisão do paciente ou responsável pelo mesmo, de consentir ou
recusar a realização de procedimentos de saúde, registrando as intenções e
responsabilidades das partes envolvidas, salvo nos casos de eminente perigo de
vida·ou obrigação legal;
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•

•
•
•

•

Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e equânim e,
mantend o sempre a qualidade na prestação dos serviços, contemplando as
orientações da Política Nacional de Humanização do SUS e da Secretaria
Municipal de Saúde;
Gratuidade de assistência, sendo vedada a cobrança em face de pacientes ou
seus representantes;
Garantir o direito de informações às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
Informaç ão aos pacientes sobre seus direitos como usuários dos serviços e das
ações de saúde, de acordo com as disposições contidas nas Portarias do
Ministério da Saúde nº 1.286 de 26/10/93 e nº 74, de 04/05/94, na Lei Estadual nº
10.241, de 17/03/99, bem como, as resoluções do Conselho Nacional de Saúde e
demais legislações pertinentes;
Observância, em respeito ao fomento público, dos princípios da legalidade,
impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência, motivaçã o, finalidade ,
razoabilidade, proporcionalidade e submissão ao efetivo controle administrativo.

CABE A PARCEIRA FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE -REGIÃ O DE BAURU
FERSB:
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Desenvo lver atendimentos médicos plantonistas socorristas na UPA24h Geisel.
Consolid ar a imagem da UPA GEISEL como Centro de prestação de serviços públicos da
rede assistencial do SUS, comprometida com sua missão de atender as necessid ades
terapêuticas dos usuários, primando pela qualidade da assistência.
Organiza r o trabalho da equipe de médicos plantonistas de maneira sistêmica e
coordenada com equipe de profissionais que atuam na UPA.
Formar equipe de médicos plantonistas para UPA considerando seus conhecim entos,
habilidades e atitudes, com treinamentos e capacitações.
Divulgar as atividades da UPA seguindo as orientações da legislação do SUS.
Melhorar o serviço ofertado ao usuário SUS no tocante a assistência humanizada.
Recrutar, selecionar, contratar e acompan har os recursos humanos (pessoa física ou
jurídica) necessários à realização das ações previstas neste Plano de Trabalho e
solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Promove r em parceria com o Município os processos de educação continuada e
permanente necessários à execução das metas a serem atingidas, de forma autônom a ou
em parceria com outras instituições, respeitadas as diretrizes da Política Nacional de
Educaçã o Permanente;
Participar de projetos que visem ao fortalecimento da rede de saúde, no que diz respeito
às ações de ampliação do acesso, acolhimento e humaniza ção da atenção, respeitadas as
diretrizes da Política Nacional de Humanização;

AVALIAÇ ÃO DE DESEMP ENHO
Conforme disposto anteriormente, o acompan hamento e a avaliação do desempe nho
dos
profissionais deve ser um processo .constante, não apenas porque permite que a qualidade
ea
eficiência das ações executad as sejam avaliadas , mas também, e principalmente, porque
daí
derivam os temas de educação continuada e permanente a serem executados. Por isso,
a
avaliação dos profissionais deve contemplar e considerar:

~

• Análise dos indicadores de resultado: cobertura populacional
• Avaliação quantitativa e qualitativa de produtividade do trabalho desenvolvido.
ia municipal de
• Análise do índice de satisfação da comunidade em parceria com a secretar
saúde.
análise de:
• Avaliação e acompa nhamen to serão também feitos pela FERSB por meio de
o informações colhidas junto aos prestadores de plantões
médicos sobre indicadores referentes à equipe de apoio às
empresas médicas e ambiente de trabalho.
o informações a partir de ocorrências, sugestõ es e reclamações
de usuários, formais e informais, coletadas a partir de redes
sociais, mídias eletrônicas e outros meios.

CABE À SECRE TARIA MUNICI PAL DE SAÚDE DE BAURU:

ações previstas,
• Transferir a FERSB os recursos financeiros necessários à execução das
conforme cronograma neste plano de trabalho ;
conforme
• Disponibilizar à FERSB os meios necessários à execução do presente objeto,
previsto no Convênio firmado;
• Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto deste;
o local em
• Fornece r ao profissional médico, prestador de serviço, determinado pela FERSB
de sua
área
à
tes
pertinen
e
rios
necessá
condições dignas, dotado dos equipamentos médicos
atuação, em perfeitas condições de uso e de higiene;
processos de
• Apoiar a Fundação Estatal Regional de Saúde para o desenvolvimento dos
atingidas, de
educação continuada e permanente necessários â execução das metas a serem
s da Política
diretrize
as
das
respeita
es,
instituiçõ
forma autônoma ou em parceria com outras
Nacional de Educação Permanente;
o das ações,
• Supervisionar, inclusive aspectos técnicos, da coordenação e execuçã
determinando eventuais necessidades de adaptação.
V - METAS DE EXECU ÇÃO
Metas
Manter contratados prestadores de serviços médicos
sendo 04(quatro) médicos plantonistas clínicos geral e
04(quatro) médicos plantohistas pediatras para
olantões diários
Realizar atendimento clínico e pediátrico de toda a
demanda da UPA Geisel (livre demanda).
Disponibilizar profissional médico para acompa nhar
pacientes, em ambulância, durahte transferência interhospitalar, quando a origem da transferência se der a
partir da UPA Geisel.
Gerenciamento de recursos humanos e contratos de
orestacão de serviços celebrados
Polltica de educação continuada e permanente
efetivada com aooio da SMSaude

Periodo
MAIO 2021 a
ABRIL de 2022

MAIO 2021 a
ABRIL de 2022
MAIO 2021 a
ABRIL de 2022

MAIO 2021 a
ABRIL de 2022
MAIO 2021 a
ABRIL de 2022
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Participação de projetos que visem ao fortalecimento
da rede de saúde, respeitadas as diretrizes da Política
Nacional de Humanização

MAIO 2021 a
ABRIL de 2022

Relatório
de
quadrimestral mente

MAIO 2021 a
ABRIL de 2022
quadrimensal

atividades

apresentado

AVALIAÇÃO
O acompanhamento e a fiscalização da execução serão feitos pela Contratante.
As metas serão avaliadas quadrimestralmente pela Comissão de Acompanhamen
to do
Convênio.
INDICADORES
INDICADOR
1. Pontualidade na
entrega dos relatórios
mensais de prestação de
constas assistenciais e
financeiras
2. Manute nçlo dos
quadros de prestadores
de plantões médicos nas
unidades de saúde e com
pontualidade dos mesmos

META
100% dos relatórios de prestação
de contas entregues dentro do
prazo indicado no Convênio

Manter, no mínimo, 100% o quadro
de prestadores por unidade de
saúde em conformidade com o
Convênio, e a pontualidade dos
referidos prestadores; exceto em
situações justificáveis
3. Tempo de espera para Manter a média no tempo de
o primeiro atendimento . espera entre a
médico, por categoria de
triagem/classificação de risco do
classificação das
usuário/paciente e o primeiro
necessidades ou riscos
atendimento médico, de acordo
dos pacientes
com as categorias abaixo:
- Categoria 1 ou Vermelho atendimento imediato
- Categoria 2 ou Amarelo atendimento em até 15 minutos
- Categoria 3 ou Verde atendimento em até 2 horas
- Categoria 4 ou Azul atendimento em até 3 horas
4. Nível de Satisfação do 80% dos usuários que
Usuário
responderem à pesquisa de
satisfação avaliando a prestação
do serviço e atendimento médico
como ótimo ou bom. Será
realizado com base amostral de
usuários e questionário de

FONTE
Relatório da FERSB ao
Fundo Municipal de
Saúde de Bauru quadrimesalmente
Relatório da FEERS ao
DUUPA da SMS de
Bauru quadrimestralmente

Relatório do DUUPA da
SMS de Bauru - para a
FERSB quadrimestralmente

Relatório do DUUPA da
SMS de Bauru a
FERSBquadrimestralmente

f}
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satisfação especifico contendo a
seguinte avaliação:
a) Ótimo
b) Bom
c) Regular
d) Ruim
valores
O cumprimento dos indicadores acima será verificado com o atingimento dos
apontados nas respectivas metas
tro
O não cumprimento do atingimento da meta de cada indicador servirá de parâme
a
agendad
será
metas
de
ento
cumprim
quanto aos serviços prestados. Na ocorrência de não
os
sanar
e
s
diretrize
as
r
reunião entre Secretaria Municipal de Saúde e FERSB para realinha
problemas enfrentados.
duas
Caso não ocorra cumprimento do atingimento das metas de cada indicador em
em relação a
avaliações consecutivas do respectivo indicador, serão tomadas as providências
avaliação de continuidade do convênio.

AÇÃO DE
VI - VALORES PRATICADOS PARA PLANTÕES DE 12 HORAS PARA PREST
S DE
IMENTO
ATEND
EM
RIA
SERVIÇOS MéDICOS PLANTONISTAS NA ÁREA DE PEDIAT
·
URG'ªNCIA E EMERG~NCIA
horas,
Os valores pagos as empresas para prestação de PLANTÕES MÉDICOS de 12
tl
·}
óU)'f
oUJ
cA.u:.vi
na ÁREA DE CLINICA MÉDICA GERAL é de R$1 .500,00. ~ -~
~ tJM.M.1 .L~

l

eh

~

~

'yt"CV\ dAJ

base
Para os plantões médicos na ÁREA DE PEDIATRIA serão praticados valores de
infantil, com
(R$1.500,00), com aplicação de adicionais de gratificação para atendimento
diferentes porcentagens conforme o quadro a seguir:

ção de acordo com
Valores pagos pela prestação de serviços·médicos plantonistas pediatra com gratifica
emoresàs médicas
de
e
interess
do
de
dificulda
de
especialidade em atendimento infantil ba.seado no grau
SÁBADO DOMINGO FERIADO
SEXTA
UINTA
UARTA
ERÇA
SEGUNDA
''

. .i

'

DIURNO

1500 +
20%

1500 +
20%

1500 +
20%

1500 +
20%

1500 +
20%

1 500 + 1500 +
40%
40%

1500
+ 40%

NOTURNO

1500+ 10%

1500 +
10%

1500 +
10%

1500 +
10%

1500 +
10%

1500 + 1500 +
40%
40%

1500
+ 40 %
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Os valores a serem pagos às empresas médicas, pela prestação de serviços de plantões
médicos socorristas na área de pediatria, foram estipulados para serviços de 12 (doze) horas de
plantões. Os valores têm variações segundo dias e períodos da semana baseados no grau de
dificuldade de interesse de empresas médicas para plantões em pediatria.
Os valores para prestação de plantões médicos socorristas na área de pediatria de 6
(seis) horas serão pagos proporcionalmente ao valor de 12 (doze) horas do mesmo dia/período.

Valoreis pagos pela_presta~o de serviços médicos plantonistas pediatrc.i corn gratificação de acordo com
especialidade .em atendimento infantil baseado no grau de dificuldade do interesse de empresas médicas
·.
·.
.
. Plantão Pediatria oe 12hs (em reais R$)
·
jSEGUNDA j TERÇA j QUARTA j QUINTA j SEXTA j SÁBADO jDOMINGO j FERIADO
DIURNO

1800

1

'

1

1800

1

1800

1

1800

1

1800

1

2100

1

1650

1

1650

1

1650

1

1650

1

2100

..
NOTURNO !

1650

1

2100

1

2100

1

2100

1

2100

Na proposta também está inserido o pagamento de bônus na prestação de serviços
médicos em feriados para datas relacionadas abaixo, de maneira a estimular a prestação de
serviços pelos profissionais médicos nestas referidas datas.
Este tipo de bônus nas datas relacionadas, tem sido aplicado à prestação de serviços de
plantões pelas empresas médicas em todos os termos de convênio s e contratos de gestão
firmados por esta Fundação de Saúde junto a seus municípios instituidores. O valor do bônus
é o valor base de um plantão de 12 horas, estipulado em R$ 1.500,00.

~-.Y> Acréscimos no valor dos plantões, com pagamento do bônus nos feriados de:

9 ~~ •
;-6\

~

Natal - dia 24/12 no plantão diurno 50% bônus, dia 24/12 no plantão noturno 100%

bônus, dia 25/12 no plantão diurno 100% bônus e no plantão noturno 50% bônus;
Fim de Ano - dia 31/12 no plantão diurno 50% bônus, dia 31/12 no plantão noturno 100%
bônus, dia 01/01 no plantão diurno 100% bônus e no plantão noturno 50% bônus;
Carnaval - todos os bônus são de 100% sendo: sábado de carnaval plantão noturno,
domingo de carnaval plantão diurno e noturno e segunda de carnaval plantão noturno,
terça de carnaval plantão diurno e noturno;
• Aásco a - todos os bônus são de 100% sendo: sábado de aleluia
plantão noturno,
c.;:omingo de Páscoa plantão diurno e noturno.

1 \ L ~~:,.Pc
{•
\~ ~

,_µ
1 ~\\1.,
9'~~~

~~

,rt>'\ ·

~~

J-»o \

/

s\}{.,
1.

L

.J
. ,~
V,· cJJF'\

~~

·¼.vv e-~, -f->w.C,,{ISf.

(

1?

VII - PLANILHA DE CUSTEIO E PLANO DE APLICAÇÃ O DOS RECURSOS
..
fav/22

Jan/22

Refl411CO

Jua/21

mal/21

abr/22

rilarf22

•to/21

Jul/21

iuat

..r,it ,~~~,a~ ' "'M ~l21
-

•
.

· ·'

..

.

. .

...... --···
,,.deConeuno

•

..

.

,· .

·'

1

'.

IM•••• ae
Conao.mo

3. Slrvtçoa
de Terceiros

.

'

-

'.

..

plnori1tas
clirica geral

serviços
llrll)rm6dlcoa
p1nori1tes
pediatria

.,

-

·•

médicos

..

···!

..

'.

..

serviços
llrll)r -

7

..

' .

:

..

-

~

, 1:,

.·

..

,·:
1

-,

190.500

Úio.ooo

180.000 186.000 180:000 J99.500
192.000 189.000 186.000 180.000 186.000 186.000
,

.-

.

'

..
,

-t~::

,. •

..

..

·.•
~

42733 ·

. ·~·

42733

"

42733

..
.

. ·'

,- .....

439933

:

..

1·· ..-

.. ..
42733

427.33

42733

42733

427~3

42733 : 42733

-·
466633

·.·

:

..
,

•.

5. Totli de
CUllelo
(1>2+3+<1)

"'

239.400.
233.400 . 217.200 233.400 240.000 230.400 220;500 228,900 227.400 220.500 230.400 222.000

" · Rlllio de
CUIIOI
Glrwlcilil
rateio de
custos

•

..

. ·:

.45333

;

45333

·1: ..

468133 471733 459133 443233 457633 456133 443233. 459133 . 447333 484233

OBSERVAÇÃO: Os custos previstos para a prestação de serviços médicos de plantões poderão
ser objeto de revisão caso ocorra variação nos valores de mercado durante a vigência deste
convênio.
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VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
MENSAL ·

--

R$

m.iloi21
459.133,00

N1>vembr1>/21
R$ 447.333,00

PERÍODO ENTRE MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

jÍmho/21

lulh1>/21

Ag1>st1>/21.

R$ 443.233,00

R$

Oezembr~/21
R$ 484.233,00

.J~neiro/22
R$ 466.633,00

457.633,00

R$ 456.133,00

Setembrn/21 ·
R$

443.233,00

··outubrn/21
R$

459.133,00

.
R$

Fevereiro/22
439.933,00

Març1>/22
R$ 468.133,00

Abril/22
R$

471.733,00

VA~ORTOTA~

R$.
R$ s:496.496,00
(100%)

VALOR TOTAL DOS CUSTOS PROJETO NO PERÍODO DE 12 MESES
DE MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022

Bauru, 12 de fevereiro de 2021.

Dra. Claudia de Alme·
Dire

Carlos
margo
· · ativo Financeiro
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

•

•

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:

Em

_l6__ de _ _,{V'fu'--'-'-'-_,,o,___ _ _ de 2021 .

~mora Auuc~l't

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

SÃO PAULO

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação:
Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Administrativo
Financeira, para que proceda a análise e parecer sobre a matéria.
Bauru, 1~ de maio de 2021.

?i-,?~

~~.k:...~

Relator,

Senhor Presidente da Càmara Municipal de Bauru:
Tendo em vista a manifestação do Sr. Relator da matéria, solicitamos o
encaminhamento à Consultoria Administrativo Financeira.
iode 2021.
Bauru, '),O de

LOSILA
issão de Justiça, Legislação e Redação

A
Diretoria de Apoio Legislativo

•

CORAÇÃO DE

Encaminhe-se o processo à Consultoria Administrativa Financeira.
Bauru, ~o d maio de 2021 .

E SOUZA

Presidente

Atendido o despacho supra. Segue o Processo à Consultoria Administrativo
Financeira.
Bauru, là de maio de 2021.

~~b,tj~

Jc!fSÊ

RONALDO
SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

À
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO
Ref. Processo nº 128/21

•

Em atendimento ao relator desta Comissão, Vereador Sr. Ubiratan
Cassio Sanches, expomos abaixo parecer sobre repasse de recursos
públicos à Fundação Estatal Regional de Saúde - FERSB .
O referido repasse é decorrente de Termo Aditivo ao Convênio
firmado entre o Município de Bauru e a mencionada Fundação em abril de
2017.
Desta forma, o termo aditivo não apensado ao processo, tem
impreterivelmente vigência de encerramento final, até abril de 2022,
portanto, dentro do prazo legal.
Demais aspectos de legitimidade, cabe a Douta Consultoria Jurídica
fazer melhor análise.
Bauru, 21 de maio de 2021 .

•

INANCEIRA

li
; ;~~~~- 'fE·-::_- _:~-_]'

~ma,a LtuUCyiat'rk 9Jaa,a

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

SÃO PAULO

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação:

Tendo em vista o Parecer da Consultoria Administrativa Financeira,
solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica, para que
proceda a análise e parecer sobre a matéria.
Bauru, 21 de maio de 2021.

Relator

•

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru:
Tendo em vista a manifestação do Sr. Relator da matéria, solicitamos o
encaminhamento à Consultoria Jurídica.
2021.
Bauru, li de mai

i sâo de Justiça, Legislação e Redação

A
Diretoria de Apoio Legislativo
Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurídica.
Bauru, it de maio de 2021.

Presidente

i,

Atendido o despacho supra. Segue o Processo à Consultoria Jurídica.
Bauru,
de maio de 2021.

~~i...~~

RONALDO Qi6s"É SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

Cãmarr M, •1icipal de B;iuru
r·ret1.irl2 de \poic Legislativo

SENHOR PRESIDENTE,

Processo nº 128/21

3 í MAIO 2021

H(lre

ENTRAli)Ai.
l t[55 t1) ~

Trata-se a presente propositura, de autoria da Exma. Prefeita do Município de Bauru,
Senhora Suéllen Silva Rosim, que solicita autorização legislativa para que o Poder
Executivo venha repassar recursos públicos à Fundação Estadual Regional de Saúde da
Região Bauru - FERSB, pela prestação de serviços na área de saúde pública a serem
•

executados na UPA Geisel.
Do ponto de vista estritamente jurídico, não se vislumbra vício em seu aspecto formal e
em sua matéria. Consta nos encartes cópia de documentos que comprovam a existência
de convênio firmado entre o município e a referida fundação para que esta realize
prestação de serviços na área de saúde pública à Prefeitura Municipal de Bauru, como
também, apresentado o respectivo Plano de Trabalho que justifica o repasse.
Oportuno observar que a permissão, in casu, para que o repasse de recursos públicos
ocorra através de convênio entre o município e a FERSB, deverá ser precedida de Termo
Aditivo celebrado entres as partes caracterizando que o mesmo encontra em vigor,
neste sentido, informando que inexiste comprovação do tal instrumento dentro do
presente.
Assim, pelo exposto, essa Consultoria sugere que o digno Relator requeira ao
proponente a apresentação de comprovação da celebração válida de Termo Aditivo que
permita a realização do repasse pretendido entre o município e a conveniada, como
também, respaldar de juridicidade o processamento legislativo.

É o Parecer.
Bauru, 21/05/2021.
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação:

Tendo em vista a manifestação da Consultoria Jurídica, solicito o envio de
oficio à Senhora Prefeita Municipal para que encaminhe, a esta Casa de
Leis, comprovação de celebração válida de Termo Aditivo ao convênio entre
o Município e a FERSB que permita a realização do repasse pretendido e
que caracterize que o referido convênio está em vigor.

•
Senhor Presidente da Câmara Municipal:
Tendo em vista a m ifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos
encaminhamento de of io à Senhora Prefeita Municipal.
Bauru, 01 de..iHfttti~~l21.

ILA
de Justiça, Legislação e Redação

À

•

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Diretoria de Apoio Legislativo:
Encaminh
e oficio à Senhora Prefeita Municipal, conforme solicitação.
Bauru,0ld ·u
e2021.

Presidente

Atendido o despacho supra. Segue cópia do oficio.
Bauru, ô Ide junho de 2021.

~n~.,~

RONALDO JOSÍSCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

1 z&

•

2!

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro -CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 133/21

Bauru, 02 de junho de 2021.

•

Senhora Prefeita:
Em anexo, estamos encaminhando manifestação da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação sobre o Projeto de Lei nº 30/21, que autoriza o
Poder Executivo a repassar recursos públicos a Fundação Estatal Regional de
Saúde da Região Bauru - FERSB., processado sob nº 128/21, solicitando a Vossa
Excelência que tome as providências necessárias para atender ao requerido pela
referida Comissão.
No

aguardo

da

mais

breve

resposta,

subscrevo-me

apresentando nossos renovados protestos de consideração.

•

MARCOS A

NIO DE SOUZA

Presid

te

\)2)11 Prolocck _J,...t\....4____
~ e, \l,WW no dia ~..§.J.!.!_

Ollcio f)j

Excelentíssima Senhora
SUÉLLEN SILVA ROSIM
Prefeita Municipal de Bauru
NESTA

oág.

f.~~~'.~
CARtALHO KANA.SHIRO

DIEOO MATHEUS

Chefe do ~"iço de F':-,,-.("~ lt~,:..~!N'OS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
GABINETE DA PREFEITA

Bauru, 14 de Junho de 2021.

OF GP 1014/2021
Câmara Municipal de Bauru

Excelentíssimo Senhor
Marcos Antônio de Souza
Presidente da Câmara Municipal

•

Senhor Presidente,

Diretoria de Apoio Legislativo

ENTRAD
Hora

!()l,

(a)

·

Em atenção ao OF.DAL.SPL.PM 133/21, protocolado
nesta Prefeitura junto ao processo nº 8038/17, segue anexo o 4° termo aditivo com a
Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru.

•
\

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
4º TERMO ADITIVO .\O CONVÊNIO Nº 2.146/17
PROCESSO Nº 8.o38/l 7

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.146/17, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU - SÃO
PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E A FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE
SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB.

•

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. nesta cidade de Bauru. Estado de São Paulo,
de um lado o MUNICÍPIO DE BAURU, doravante denominado "CONVENENTE", neste ato representado pelo Secretário
Municipal de Saúde. Dr. ORLANDO COSTA DIAS, e de outro lado a FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE
DA REGIÃO DE BAURU -FERSB, neste ato representada pela sua Diretora Geral, Sra. CLAUDIA DE ALMEIDA PRADO
E PICCINO SGAVIOLI, úoravanlt: <lenurniua<la .simpk:::.1mmlt: "CONVENfAOA", amha:,;
pa1tes já devidamente
qualificadas no instrumento original, resolvem, de comum acordo, ADITAR o convênio nº 2.146/17, na fonna e condição
seguinte:

ª"

1.
As partes resolvem alterar a Cláusula Terceira do convênio para prorrogar o prazo de vigência, por mais 12
(doze) meses, passando a ter a seguinte redação:

·'3.1.
O presente CONVÊNIO vigorará pelo prwo de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de
sua assinatura."
2.
As demais cláusulas do convénio nº 2.146, formalizado em 20 de abril de 2.017, não modificadas por este. ou
por outro Termo Aditivo, continuam em pleno em vigor.
+E po-r eS!arein asSiin+justas e co~véni;iãs:-as partes-t1rmam Õ preseflte AditiVo em 04 (quatro) víaSdê iguâl
teor e validade, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Bauru, 12 de abril de 2.021.
,/

., Secretaria Munici~de úde ae aaur"
Dr. Orla o osta Dias·

•

Secret
Mu icipal de Saúde
C ~J/Mllls548-49
SECRETÁRIO ML'NICIPAL DE SAÚDE

ORL

cuoo.ft:';;;,,f;;~d--_
REG'llo

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA

DE BAURU -FERSB

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

cr.~

~~

:. üxr~3 P'?r-?•r:-

. ,,.;nr3 ,:! 3 D<vt.:ãJ de

NOME:
indréa Maria Llberato
RG:
Agente Administrativo
Matr.: 22,849

1

ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU A TOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

MUNICÍPIO DE BAURU

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVÊNIO (N" DE ORIGEM): 2.146/17

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU

CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU -FERSB

OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Terceira do convênio para prorrogar o prazo de vigência, por mais l 2 (doze)
meses, passando a ter a seguinte redação: "3.1. O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a
partir da data de sua assinatura."

Pelo presente TER.!\1O, nós, abaixo identificados:

I.

Estamos CIENTES de que:

a)
O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a
análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

•

._,/

b)
Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução
nº0l/2011 do TCESP;
c)
Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tornados, relativamente
ao aludido processo, serào publicados no Diârio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, em conformidade com o artígo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se.
a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d)
As informações pessoais dos responsáveis pelo CONTRATANTE estão cadastradas no módulo eletrônico do '·Cadastro
Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº0l/2020, conforme ··Declaração(ões) de
Atualização Cadastral" anexa (s);
e)

É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2.

Damo-nos por NOTlflCADOS para:

a)

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e rcgimcntnis, exercer o direilo de <l~fo:.;u., inLt:rpnr
recursos e o que mais couber.

Bauru, 12 de abril de 2.021.
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PREFEITURA MUNICIPALDÍf'BA:üR'êf
ESTADO DE SÃO PAULO

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE,

Nome: Suéllen Silva Rosirn
Cargo: Prefeita Municipa1
CPF: 017.712.851-84

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO CONTRA TA!'ITE:

Nome: Orlando Costa Dias
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
CPF: 920.608.548-49

PELA CONTRATADA:
Nome: Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli
Cargo: Representante Legal
CPF: 058.390.988-41

•

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:
Nome: Orlando Costa Dias
Cargo: Secretário Municipal de Saúde
CPF: 920.608.548-49

1

Secre ·
Assinatura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,;_;,;.;::gg11J:zo._(.;g,!;t.:,rA,c;,;....

· '18·49

3

.
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ESTADO DE SÃO PAULO
CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO
ADITIVO. MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR

MUNICÍPIO DE BAURU

ORGÃO OU ENTIDADE: SECRETARJA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU

•

CONVENIADA: FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB

CONVÊNIO N" (DE ORIGEM): 2.146/17

OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Terceira do convênio para prorrogar o prazo de vigência, por mais 12 (doze)
meses, passando a ter a seguinte redação: "3. l. O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a
partir da data de sua assinatura.·•

•
j

NOME: Orlando Costa Dias
CARGO: Secrejári(LMunicip;il de Satide
RG Nº: 6.632.864-X
CPF: 920.608.548-49
DATA DE NASCIMENTO: 09/06/1954
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua João Andreolli, nº 1-51, Pq Samambaia, Bauru/SP, CEP: 17.018-090
ENDEREÇO COMERCIAL: GERSON FRANÇA 7.49
E-MAIL PROFISSIONAL: orlandodias:albauru.sp.gov.br
E-MAIL PESSOAL: orlandocostadias@hotmail.com
TELEFONE: (14) 3l04-1468
CELULAR:
PERÍODO DE GESTÃO: 2021 à 2024

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais

exercendo o mandato ou cargo

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOUISICÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP

NOME: ORLANDO COSTA DIAS
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/ SETOR: GERSON FRANÇA 7.49
TELEFONE E FAX: (14) 3 !04-1468
E-MAIL: orlandodias@bauru.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DE BAURU

20

SÁBADO, :?4 DE ABRIL DE::!: ')21

CADASTRO VS 04/2021

O DIRETOR DO DEPARTA."lENTO DE SAÚDE COLETlVA, EZEQUIEL APARECIDO DOS
SANTOS, COi\-fUNICA QUE O ESTABELE'.CIMENTO ABAIXO RELACTONADO ESTÁ
CADASTRADO/AL'TORIZADO A ADQUIRIR E DISPENSAR O MEDICAMENTO DE USO
STSTÊMTCO DA LISTA C 2 (RETINOIDE) DA PORTARIASVS(MS N" 344/98;
CADASTRO

04/2021

PROCESSO
RAZÃO

51690/2021

E:'JDEREÇO

AVENIDAAFF0NS0 J0SEAIELLO, N' 14-113

CNPJ

6 I .585.865/2652-95

RESP.

CRF/SP

ALFA INSTITUTO DE COML'NICAÇÀO E AUDIÇÃO LTDA

ATIVIDADE
ENDEREÇO
(DE)

ATIVIDADE MEDICA AMBlJLATORlAL RESTRITA A COJ';SL'LTA
GERSON RODRIGl,'ES ;,l"º 2-l 5
LUSO-BRASILEIRA~" 4-44

DEFERIMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO:

WESLEV RODRlGO SA.'i'TTNI

TÉCNICO
CPF

INTERESS<\00

ENDEREÇO
{PARA)

RAIADROGASILS/A

SOCIAL

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
70161:!020

PROCESSO

PROCESSO

Il'ffERESSADO

17136/2019

MARIA DE JESUS DE SOUZA ME

'i".

1
1

19-21

414.856.908-46

12379/202!

PMB-EMEII AIDA TIB[RIÇ Á. BORRO

1

1s.21

93849

188363/2019

UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

1

12-:1

DMSÃO DE VIGILÂNQA SANITÁRIA

SEC"-O DF. SF.RVTCQS nE SAÚDE E DF. INJJIBE&5F -1. SAÚDE
PUBLICAÇÃO DE: l0/04J/l021

:i

EXTRATOS

13/04/2021

CONTRATO N" 10 Z:16/2\ • PROCESSO N" \34,594i20 • CONTRATANTE: MlJ'.IICIPIO DE BALRU
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
INTERESSADO

~ROCESSO

· CONTRATADA· WMED COMÉRCIO E ~1ANlITENÇÃO DE EQUIPAr-.-rENTOS HOSPITALARES
LTDA-ME -

MARIA DE JESUS DE SOUZA ME

OBJETO: A CONTRATADA, ..,hriga-<:e nos termos de rua proposta de,,ldamente

'20!7

1tf"

GUIMARAES E SANTOS RESIDENOAL LAR LTDA- ME

PARA A MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E AFERIÇÃO EM APARELHOS OE

/2014

PEDRO ALEX CRESCIONE WALDRIGUI

ESFIGMOMANÔMETRO E MAà'<'UfENÇÃO E ASSISTÊNCIA TECNICA ESTETOSCÓPIO COM

62183/2014

HELOJSAJORGE FAGUNDES WALDRIGUT

2422)/2020

JOÃO ROBERTO PETRILLO PADOVEZ

\ 41054/2020

FOUNTAIN AGUA MINERAL LTDA

2416712020

JOÃO ROBERTO PETRILLO PADOVEZ

anexada ao Processo Admm1strativo n" !34.594/20, a PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

FORNECIMENTO DE PEÇAS. melhor descrita no Anexo Ido Edital SMS nº 60/2! - PRAZO: 12 meses
- VALOR TOTAL R$ 60 000,00 - PROPONE.VfES: 04 • MODALIDADE: PREGÃO ELETRÓNICO
SMS Nº 43/2! - ASSINATURA: 09104/21, conforme art. 61, paragrafo i'mico da lei Feder:i:! n<> 8 66&93
PRIMEIRO

24204/20:::J

JOÃO ROBERTO PETRILLO PADOVEZ

IJl50i2020

ANDREA MIRANDA PEDRO PERDONA

153397'20l9

LABORATORIO BAURU DE PAT CLIN- POL EM SER AUX DlAG E TER LTDA

144587,'2020

S™ONE FLEURV CORREA DE MORAES

90J_6112019
5799912017
: !31163,2020

-·

.

TERMO

ADITIVO AO COl'lffR:\IO

N" 9953G0 •

PROCESSO N-

95.790/20 -

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: FUKUO YANAHlGUlHARA /
PP GOLDE'.\1 UBERTV EMPREENDIMENTOS [MOB[LIARJOS EIREU • OBJETO: Em ru.io da
existência de aparelhos condicionadores de ar mstalados no imóvel obJetO do contrato de locação. M qL1a1'>
não foram texrua!mente 1dennficados no contrato original, as partes resol"em mc!uir ;;ub1tem

1

1 1 ao item

l 1 da Clãu.~u!a Prim~ra do contrato origina!, com a segumte redação. •'J 1 1 O 1mnvel descrito no item

1.1 conta. no momento da loca,;:ão, com lp(lre!hos cond1c1nnadores de ar de pmpnedade Jo Locad.ir, assim

- - - --

RICARDO MENDES COST~i9___

1den11ficados·

PATRICK RAYMOr-.D MCOLAS A:füRE GHISLADJ STL"M:P

-NúmerlHle,
Série

~-

Marca/1\,fodeJo

Tipo

Consu! A1r
Master 7 500

Janela

S.:m 1de1111ficação Sala <ia Chell.a

Janela

Sem 1denuficaçào

Sala de
Enfermagem

02/09 304012 02 07500 ("ONSLL

Central

3T08990!576

Aparelh..,
Telhado
Climatização
Sala de
Endo$COp1a

03/09 304012 02.18000.TRA:--.E

Sp!it

355!830002974

Recepção

04109 30401 Z.02.30000 TRANE

Split

3502Y50866

Sala de
Oftalmologia

05/09 304012.02 24000 TOTAUJ\l'"E

Janela

Sem identificação

Sala de
Oftalmologia

06/09 304012 02 12000 CONSCL

Janela

Sem identificação

Consultôno I

07/09 304012 02 07500 SPRINGER

Split

5102C05372

Consultório li

08109 304012 07000 CARRIER

Split

351482800521 l

Consultono Ili

09/00.304012.02.09000.GREE

P\.l.B· EMEII PROF M:ARIADE LOL"'RDES MARTC,,:S SEGALLA

Loc"iiização

Tombamitnto Pro,,bó,fo

vl•0:; 304012,C2 07500 CONSLL

BTU
lJ,!61/2020

LUCIANO HUMBER:TO SOARES CAMARGO

! !4-1590/2020

FLAV!OANT01'HO GERDULO MIA.i'l:0

! 13q2!012019

IARA CRISTlNA MARQUES DA SILVA

Consul A1r
Master 7 500

BTU
Trane 18.000

l

•·sso

BTU

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO INDEFERIDO:
INTERESSADO
GL IMARAES E SANTOS RESlDE):CIAL LAR LfDA.- ME

Oree GS\-VJO22UA(I) 30.000

62199/2014

PEDRO ALEX CRESCIONE WALDRIGUI

6218312014

HELOISAJORGE FAGUNDES WALDRfGUl

BTU
Totaline 24.000
BTU

,20!7

Consul 12 000

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO

INTERESSADO

J'l,'°./SÉR!E

BTU
Springer
Mundial 7 500

.+932912021

CAM?Or-.'ESA O PARMEGIA.i'l"A LTDA

!0352/F-l

57903!202\

F S BAURU COMESTIVEIS LTDA

15930/C-1

559\Jf.!021

DA!SY REG[NA POSTERARO SfLVA 07545807847

1993/F-I

BTU
Carrier 7 000
BTU
GreeGSW92ZUA9.000

./.5365,2021

FABIANI DAJ';'TAS DE MENEZES SOUZA

15978/C-l

SOS61/20~l

os:-11 LlMEIR. \ BAURU

15958/C 1

COMUNICAÇÃO DEAPLICAÇÁO DEAUTO DE INFRAÇAO:
PROCESSO
5599912011

INTERESSADO

N"./SÉRIE

AKITE~f BIJUTERIAS E.P

!3586/C-!

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE lMPOSIÇÁO DE PENALIDADE DE
MULTA:
PROCEssoT

INTERESSADO

J:2726/202 I Í

KOR COMERCIO DEALI!v[ENTQS LTDA lv[E

Nº./SÉRIE
1

7301/F-l

BTU
ASSIN.-.l'IIIU: ~ll(f'1()1

ffiJARTO TERMO :'tD1TIV0

.
AO ÇQN\<tNJO

---··
N~

1146/17 • PROCESSO N" 8038117 •

CONVENENTE: l\füNICIPlO DE BAURU· CONVF.NIAD.\: FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL
DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAL'RU - E'ERSB - OBJETO: A.~ partes reo;olvem alterar a Clausula
Terceira do con,,ênio pam prorrogar o prazo de vigência, por mais 1~ (doze) meses. pa~sando a ter a
scgumte redação: llJ 1. O presente CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 60 {<ieSJ1e11ta) meses. contados a
partir da data de Bua assinatura"• ASSINATURA. 12í04/Z1. conforme art. 61. parágrafo único da Leí
Federal nº 8 666/93.

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600

l

PROC. Nl!

FOLHAS

•

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

1
~~::

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

•

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando
sua normal tramitação por esta Casa de Leis .
Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá
ao Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final.
É o parecer.

Sala das Reuniões, em
22 de junho de 2021.

21~ UBIRAT

•

~~6

CASSIO SANCHES
Relator

e

1

~ma,a Auiicywt'ck !lJaa,a

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO OE

SÃO PAULO

1-~~~~: _!¾€0: !~ ]

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER FINAL

•

•

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida,
acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a
legalidade e constitucionalidade da proposta apresentada.
Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa,
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final.
É o nosso parecer.

•
CASSIO SANCHES

Relator

EDSON MIGUEL DE JESUS
Membro

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

•
•

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:

__

-J--

C ÁiCu1_ ?;ct~ 0<J..t5~~
Em,23 de
).A,;,z,1_6
de 2021.
C7
Q_,

•

Praça D. Pedro li, 1-50- Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER DA RELATORA

•

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver
nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo,
portanto, sua normal tramitação.
lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final
quanto a sua oportunidade.
Sala das Reuniões, em
23 de junho de 2021.

Ü\½~~✓
NIERIB~TTO

•

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

•

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER FINAL

•

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida,
acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a
inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa.
Assim, caberà ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final.
É o nosso parecer.
Sala de Reuniões, em
30 de junho de 2021.

0/4--~~b~~
TAN CASSIO SANCHES
Presidente

•

~

Mem~D "
ESTELA ALEXANDRE A

Rerm~

.h
(fa~~~ro

~a./4

HERME BERRIEL CARDOSO

AGRO

WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR
Membro

PROC. N2

•

~ma,a~nicl
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE,
SAÚDE E PREVIDÊNCIA

•

tordo presente processo o Vereador
';L~

•

•
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE E
PREVIDÊNCIA

PARECER DO RELATOR

•

Na qualidade de Relator da matéria, entendemos não haver
nenhum óbice quanto a sua normal tramitação.
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a
sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade.
Sala das Reuniões, em
07 d J h d 2021.

LUI
Relator

•

PROC. NO
FOLHAS

~ma,a Lamcytal'de

•
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CQRAÇÃO DE

SAO PAULO

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE E
PREVIDÊNCIA

PARECER FINAL

•

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência,
hoje reunida, acata o parecer do Senhor Relator da matéria, que opinou pela normal
tramitação.
Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a
sábia decisão final.
Sala das Reuniões, e,,_,...,.....
07 de julho de 2

•

LUIZ EDUARD

LUIZ

Relator

~~"~'º"
Membro

Publicação da Pauta no
Diário Oficial de Bauru
01;(10r / ~ / ásfls.
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DIRETORIA DE APOIÓ-IA:GIStATIVO
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CQRAÇÃO DE

r-------~--..iS~A:OPAULO

RETIRADt,1

Proc. nº 128/2021
Emenda nº 1

EMENDA ADITIVA

No Projeto de Lei nº 30/21, que autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos públicos a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru
- FERSB, processado sob nº 128/21, acresça-se o seguinte artigo, renumerando-se
o Art. 2°:

•

•

"Art. 2° - O encontro de contas entre as partes deverá ser feito
mensalmente."
Bauru, 19 de julho de 2021 .
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VOTAÇÃO NOMINAL
PROCESSO Nº 1oi l) 1 1
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DATA:

•

•

1~

/

O=!-

/2021

VEREADOR
01 -ANTONIO CARLOS DOMINGUES
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO
04 - EDMILSON MARINHO DA SILVA JUNIOR
05 - EDSON MIGUEL DE JESUS
06 - ESTELA ALEXANDRE ALMAGRO
07 - GUILHERME BERRIEL CARDOSO
08 - JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA
09 - JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
10 - LUIZ CARLOS BASTAZINI
11 - LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO
12 - MANOEL AFONSO LOSILA
13 - MARCELO ROBERTO AFONSO
14 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
15 - SÉRGIO BRUM
16 - UBIRATAN CASSIO SANCHES
17 - WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

SIM

NÃO

l
2.,

0

Li
5

1
ç,
"t..
-q
~

9
1.0

H
L,2,

L3
l Lj

TOTAL
CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM (

~~ml)~~
DIRETORIAAPÕÍÕ LEGISLATIVO

) E NÃO (

)VOTOS.
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VOTAÇÃO NOMINAL
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DATA:
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/2021

SIM

VEREADOR
01 -ANTONIO CARLOS DOMINGUES
02 - BENEDITO ROBERTO MEIRA
03 - CHIARA RANIERI BASSETTO
04- EDMILSON MARINHO.DA SILVA JUNIOR
05 - EDSON MIGUEL DE JESUS
06 - ESTELA ALEXANDRE ALIIÀGRO
07 - GUILHERME BERRIEL CARDOSO
08 - JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA
09 - JULIO CESAR APARECIDO DE SOUSA
1O - LUIZ CARLOS BASTAZINI
11 - LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO
12 - MANOEL AFONSO LOSILA
13 - MARCELO ROBERTO AFONSO
14 - MARCOS ANTONIO DE SOUZA
15 - SERGIO BRUM
16 - UBIRATAN CASSIO SANCHES
17 - WANDERLEY RODRIGUES JUNIOR

NAO

1

a,
'3
1.-f

~

l

0
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1
i

9
10
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1i
L3
l~

TOTAL
CERTIFICO, E DOU FÉ QUE O RESULTADO DA VOTAÇÃO FOI: SIM (
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DIRETORIA 1'POIO LEGISLATIVO
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)VOTOS.

21~- --é'J,......_cÇ_

1° SECR

ÁRIO

PROC. N9
A~

1FO

•

12-8)2-=1·
1
·=:ifD.
- 13.AÜR

~mara ~c~ik~[qu·---..
Praça D. Pedro li, 1-50 • Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

A
Diretoria de Apoio Legislativo:

Tendo em vista a aprovação do presente projeto, com voto
contrário dos Vereadores Estela Alexandre Almagro e Luiz
Carlos Bastazini, em Primeira e Segunda Discussões, em
Sessões Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 19 de
julho de 2021, providenciar o encaminhamento do Autógrafo
ao Senhor Chefe do Executivo. Após a publicação da lei,
arquive-se.
Bauru, 20

10 DE SOUZA

Presidente

•

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Em Questão de Ordem, o Vereador Marcos Antonio de
Souza solicitou a retirada de Emenda de sua autoria.

•

•

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e Ofício,
aguardando-se a publicação da Lei para posterior arquivo.
Bauru, 20 de julho de 2021 .

~~~~
RONALDO

!osÉ SCHIAVONE

Diretor de Apoio Legislativo

PROC. NO

~ma,a LtuUcyzal1t

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CQRAÇÃO DE

SAO PAULO

AUTÓGRAFO Nº 7587
De 20 de julho de 2021
Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos a

Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru -

FERSB.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas
atribuições legais, DECRETA:

Ar!. 1°

•

•

Ar!. 2°

Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos decorrentes da celebração de
termo aditivo ao convênio firmado com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região
Bauru - FERSB, visando a continuidade de serviço médico nas áreas clinicas e pediátrica na
UPA Geisel, com 02 (dois) plantonistas diurno e 02 (dois) plantonistas noturno em cada área:
Item

Qtde

1

2

2

2

3

2

4

2

Esnecifica~ão
Valor Unitário
Posto
de
médicos
plantonistas socorrista na
área de clinica médica geral, R$ 1.908,5055
diurno
de
segunda
a
dominao das 7h às 19h.
Posto
de
médicos
plantonistas socorrista na
área de clinica médica geral, R$ 1.908,5055
noturno de segunda a
dominao das 19h às 7h.
Posto
médicos
de
plantonistas socorrista na
área de clinica pediátrica, R$ 1.908,5055
diurno
de
segunda
a
dominno das 7h às 19h.
Posto
de
médicos
plantonistas socorrista na
área de clínica pediátrica, R$ 1.908,5055
noturno de segunda a
dominno das 19h às 7h.
TOTAL

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de julho de 2021.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Presidente

Projeto de iniciativa do

PODER EXECUTIVO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

~ D1,,, - ~
RONALDO Jc%ÉSCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

Valor Mensal

Valor Total

R$
114.510,3333

R$ 1.374.124,00

R$
114.510,3333

R$ 1.374.124,00

R$
114.510,3333

R$1.374.124,00

R$
114.510,3333

R$ 1.374.124,00

R$ 5.496.496,00

PROC. NV_12-8

'g .2,

FOLHAS..

•
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Praça D. Pedro li, 1-50 ·Centro• CEP 17015-230 • Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

Of.DAL.SPL.PM. 181/21
Bauru, 20 de julho de 2021.
Senhora Prefeita:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, por meio do
presente, os Autógrafos e os Decretos Legislativos abaixo descritos, referentes
aos projetos aprovados em Sessões Ordinária e Extraordinária levadas a efeito
ontem por esta Casa de Leis:

•

Autógrafo nº

7585

de autoria desse Executivo, que altera a Lei Municipal nº 6.067, de
04 de maio de 2.011, que dispõe sobre o Sistema Integrado de
Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria do Poder
Executivo;

7586

de autoria desse Executivo, que altera a redação do art. 1° da Lei
Municipal nº 4.935, de 12 de dezembro de 2.002;

7587

de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a
repassar recursos públicos a Fundação Estatal Regional de Saúde
da Região Bauru - FERSB.

Decreto nº

•

Referente ao Projeto de Lei

Referente ao Projeto de Decreto Legislativo

2005

de autoria do Vereador Marcelo Roberto Afonso, que dá
denominação de Rua JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS a uma via
pública da cidade;

2006

de autoria do Vereador Marcelo Roberto Afonso, que dá
denominação de Praça Reverendo VALENTIM CARDOSO DA
SILVA a uma Praça pública da cidade.

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para
renovar os protestos de distinção e p ço.

Excelentíssima Senhora
SUÉLLEN SILVA ROSIM

Prefeita Municipal de Bauru
NESTA

Ollàoj1'.1
Protooolo_EM '--\
páp. 8 8.JL..no die :2P
.2./

t.::J.

0IEOO MATWu~~KANASH1RO
edoS6T~1

,1,e~~L

~os

PROC. NV

FOLHAS

--

_:_:I ~~]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

OF. EXE N' 259/21
P. 8.038/17

Cêmara Mu~lcipal de Bauru

Bauru, 20 de julho de 2.021.

Dlretorta de ~polo Legislativo

2 7 JUL. 2021
ENTRADA

Hora C\: l\q {a).
•

r'./ 1

Senhor Presidente,

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.472/21, que autoriza o
Poder Executivo a repassar recursos públicos a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB.
Atenciosas saudações,

•

\

A Sua Excelência, o Senhor
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
DD. Presidente da Câmara Municipal
NESTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI Nº 7.472, DE 20 DE JULHO DE 2.021
Autoriza o Poder Executivo a repassar
recursos públicos a Fundação Estatal

P. 8.038/17

Regional de Saúde da Região Bauru FERSB.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º

Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos decorrentes da celebração de termo aditivo ao
convênio firmado com a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB, visando a continuidade de

serviço médico nas áreas clínicas e pediátrica na UPA Geisel, com 02 (dois) plantonistas diurno e 02 (dois)
plantonistas noturno em cada ârea:

•

Item

Es ecifica ão

Qtde

Posto de médicos plantonistas
socorrista na área de clínica médica
geral, diurno de segunda a domingo
das 7h às 19h.
Posto de médicos plantonistas
socorrista na área de clínica médica
geral, noturno de segunda a domingo
das 19h às 7h.
Posto de médicos plantonistas
socorrista na área de clínica
pediátrica, diurno de segunda a
domin o das 7h às 19h.
Posto de médicos plantonistas
socorrista na área de clínica
pediâtrica, noturno de segW1da a
domin o das 19h às 7h.

2

2

2

3

2

4

2

Valor Unitário

Valor Mensal

Valor Total

R$ 1.908,5055

R$ 114.510,3333

R$ 1.374.124,00

R$ 1.908,5055

R$114.510,3333

R$ 1.374.124,00

R$ 1.908,5055

R$ l 14.510,3333

R$ 1.374.124,00

R$ 1.908,5055

R$ 114.510,3333

R$ 1.374.124,00

TOTAL
Art. 2°

R$ 5.496.496,00

Esta Lei entra em vi

Bauru, 20 de jul

•

/

j

'

Cumpridas ~s exigências legais

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO

onca_m1n~a-sc o presenta processo
ao ~crv1ço de M1cro/1Jmagem e
Arquivo

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
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