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trinta di do mês de. 'r~. ano deóÍs il e nove (30/04/2009), nesta Cidade do
Salvador, Çapital do Estád'6 a Bahia, neste C' rtório do 5.° Oficio de Notas, a cargo do
Tabelião Titular, AGÉLlO JOSÉ D,OREA VIEIRA, perante mim, AGÉLlO JOSÉ DOREA
VIEIRA, Tabelião Titular, compareceram como OUTORGANTES CONSTITUIDORES, as
pessoa jurídica de direito público a seguir identificadas: Município de Abaré, inscrito no
CNPJ/MF sob o nO13915657000120, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
Sr. Delisio Oliveira da Silva, brasileiro, casado, profissão de agricultor, portador da cédula
de identidade 1159228, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO664.294.718-53, residente e
domiciliado na cidade de Abaré; Município de Antônio Cardoso, inscrito no CNPJ/MF sob
o nO 13607494000119, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sra Maria
Angelica Lopes Carvalho, brasileira, divorciada, agente político, portadora da cédula d
identidade nO01803526-44 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO430006495-49, resident
e domiciliado na Cidade de Antônio Cardoso; Município de Aracatu, inscrito no CNPJ/M
sob o nO14105712000180, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Silvio
Maia Filho, brasileiro, casado, comerciante, portador da cédula de identidade nO
0180394304 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO 130.130.685-15, residente
domiciliado na Cidade de Aracatu; Município ge Banzaê inscrito no CNPJ/MF sob o nO
16298614000131, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sra. Jailma Dantas
Gama Alves, brasileira, casada, formação em magistério e técnica agrícola, portadora da ~1
cédula de identidade nO 04106863-79 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° ;\,
580.490.295-49, residente e domiciliado no município de Banzaê; Município de Barra,
inscrito no CNPJ/MF sob o nO13880703000101, neste ato representado pelo seu Prefeito ~
Municipal Sr. Arthur Silva Filho, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de ._
identidade nO 00755723-03 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO 274.739.616-91, (
residente e domiciliado na Cidade de Barra; Município de Barra da Estiva, inscrito no ,
CNPJ/MF sob o n° 13670658000152, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal ~
Sr. Ana Lúcia Aguiar Viana, brasileira, casada, professora (aposentada), portador da ',,-\
cédula de identidade nO 0064957795 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° I"
121.783.145-20, residente e domiciliada em Barra da ~tiva; Município de Barreiras,

,j inscrito no CNPJ/MF sob o nO13654405000195, neste a;b epresentado pela sua Prefeita "
, Municipal Sra. Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, bnaZ'leira, casada, Licenciada em

•..~:) Letras, portadora da cédula de identidade nO11725276 S$P BA, inscrita no CPF/MF sob o '
<: nO2687.32,73520' residente e domiciliad....~na Cidade\,de B~ reir9-S; M..uniCí~' de 8iritinga,

"" inscrito no C~J/MF sob o nO1383 , ~330~~p9(e'~f9 rePresentado ~o seu ~refeit ,
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618.833.285-00, residente e domiciliado na Cidade de Biritinga; MuniCípio de Bom Jesu
da Lapa, inscrito no CNPJ/MF sob o nO14105183000114, neste ato representado pelo se
refeito Municipal SI'. Roberto Oliveira Maia da Silva, brasileiro, solteiro,. profissão d
dministrador, portador da cédula de identidade nO02405923- 44, SSP-BA, inscrito n
CPF/MF sob o nO467.106.805-25, residente e domiciliado na cidade de Bom Jesus d
Lapa; Município de Brotas de Macaúbas, inscrito no CNPJ/MF sob' o n

'\\ 13797600000174, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Litercílio Nune

Y,~__..I~ e Oliveira Júnior, brasileiro, casado, profissão de Engenheiro Agrônomo, portador d ,
,-- " cédula de identidade 4.508.133, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nO504.043.345 - 04

,~'esidente e domiciliado na cidade de Brotas de Macaúbas; Município de Brumado, inscrit cRI
o CNPJ/MF sob o nO 14105704000133, neste ato representado pelo seu Prefeit (kD

, unicipal Sr. Eduardo Lima Vasconcelos, brasileiro, casado, engenheiro, portador d (~
I édula de identidade nO 0400013002 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob [)

C. I n0143.217.696-04, residente e domiciliado na cidade de Brumado; Município d =<
, I uerarema, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13721188000109, neste ato representado pel ,~'

i]seuPrefeito Municipal SI'. Mardes Lima Monteiro de Almeida, brasileiro, casado, médico ~
( portador da cédula de identidade n0107570408 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob
} °110.002.605-34, residente e domiciliado na cidade de Buerarema; Município de Caém
~. inscrito no CNPJ/MF sob o nO13913348000111, neste ato representado pelo seu Prefeit i
( Municipal SI'. Gilberto Ferreira Matos, brasileiro, casado, Agricultor, portador da cédula d

identidade n° 2.750.185-04 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 456.099.505-20
- I residente e domiciliado na Cidade de Caém; Município de Caetité, inscrito no CNPJ/M '

I sob o n° 13811476000154, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Jos'
Barreira de Alencar Filho, brasileiro, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança d )/
trabalho, portador da cédula de identidade nO68463558 SSP-SP, inscrito no CPF/MF so "
o n° 625757918-04, residente e domiciliado em Caetité; Município de Campo Alegre d
Lourdes, inscrito no CNPJ/MF sob o nO14117329000141, neste ato representado pel
, seu Prefeito Municipal SI'. Alessandro Dias Rodrigues, brasileiro, casado, profissão d ~
, [\IIédico, portador da cédula de identidade 15335625-,12 SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob «~

~o 008.021.294 - 80, residente e domiciliado na cidade de Campos Alegre de Lourdes.:i?
Cl Município de Capela do Alto Alegre, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13897111000194 -:>

\

~.' neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr.Claudinei Xavier Novato, brasileiro
I • _~'" asado, Médico, portador da cédula de identidade nO3042920-01 SSP-BA, inscrito n I,

'(~)\ CPF/MF sob o nO573344805-97, residente e domiciliado na Cidade de Capela do Alt .
~~.1 Alegre; Município de Carinhanha inscrito no CNPJ/MF sob o nO14105209000124, nest "
,"& r, ato representado pelo seu Préfeito Municipal Sra. Francisca Alves Ribeiro, brasile<ira\
~"'~~ divorciada, professora, portador da cédula de identidade nO02179464-29 SSP-BA, inscrit '
~ ~no CPF/MF sob o nO148.583.395-72, residente e domiciliado no município de Carinha a
01) I )y1unicípio de Cipó, inscrito no CNPJ/MF sob o nO 13808936000195, neste t'~r representado pelo seu Prefeito Municipal SI'. Jailton Ferreira de Macedo, brasile' --

~~ casado, cirurgião-dentista, portador da cédula de identidade nO.11.085.647 SSP , G
inscrito no CPF/MF sob o n° 448.310.725-91, residente e domiciliado no município

.~ Cipó; Município de Coaraci, inscrito no CNPJ/MF sob o nO14147474000175, neste a
. 'epresentado pelo seu Prefeito Municipal Sra. Josefina Maria Castro dos S J

-" brasileira, casada, pedagoga, portadora da cédula d,e identidade nO0094779007. \)0e.-
.. inscrito no CPF/MF sob o nO08348235515, residente e domiciliada na ~id ~'- ~r~o'h,\@.

& 'Município de CordeirQ,S, inscrito no CNPJ/MF sob o nO 13694468 :-', \e~fitaf~:~~~'
~ representado pelo seu Prefeito Municipal Sr."José Roberto de Oliveira, lJ~i1' ~w~i" ~

Comerciante, portador da cédula de identidade n° 03706328-69 SSP'\:~6. ini\~tfb -~ ft,/
CPF~~~ sob o nO ~72~43~05-~O, residente e domicil~ado na Cidade\~~~,'" ,1q~jB ,/
Munlclplo de Cravolandla, Inscnto no CNPJ/MF sob P' nO 1376339600 J~ ,,D.e te at '

~ re r se r;do pelo "seu Prefeito Municipal SI'. Paulo César Brandão 11', O'" r, s.ileiro ?''''''"

\ ;:', ~. :_:'.. ~a ~adO~ porta..d:r da c~~la. ~de~"ti.~a, ,no02.3079J~ _ IA" sct,'o, , \ O/IJ~",,'
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tlQ!cipal Sr. João Luiz Maia, brasileiro, casado, profissão de pecuarista, portador a ~
cédulà de identidade 0152493603, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO 141.241.065 -
72, residente e domiciliado na cidade de Filadélfia; Município de Floresta Azul, inscrito no ( ~
CNPJ/MF sob o nO14147904000159, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal
Sra.Sandra Maisa Balduino Cardoso Marcelinó, brasileira, casada, Médica, portadora da '
cédula de identidade nO3.117.901 SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o n° 312.790.585-87,

~ residente e domiciliado na' Cidade de Floresta A~ul; Município de Ibiassucê, inscrito no
. CNPJ/MF sob o nO13676986000166, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
: Sr. Héliton Alves Cardoso, brasileiro, solteiro, Comerciante, portador da cédula de
identidade nO3506185 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO329423975-00, residente e
90miciliado na Cidade de Ibiassucê; Município de Ibicaraí, inscrito no CNPJ/MF sob o nO
14147896000140, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Lenildo Alves
Santana, brasileiro, casado, Professor e Contador, portador da cédula de identidade nO
1.855.787 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO41.482.665-34, residente e domiciliado a
Cidade de Ibicaraí; Município de Ibicoara, inscrito no CNPJ/MF sob o nO

Ç.~ 13922588000182, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sra Sandra Regi a ~ I

<e§ Gomes Vidal, brasileira, solteira, gestora ambiental, portadora da cédula de identidade °
<j 0179387081 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO 346.515.275-15, residente t1[;? ,
. domiciliada na Cidade de Ibicoara; Município de Igaporã, inscrito no CNPJ/MF sob o n -<;:j/.

~
'V 13811484000109, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Newton
V) Francisco Neves Cotrim, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade
I n00516866001 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n0744042615-00, residente e
~ domiciliado na cidade de Igaporã; Município de Ilhéus, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
:.) 13672597000162, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Newton Um .
~\ Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n00105470 /.D SSP~BA, inscrito no CPF/MF sob o n0034413425-34, residente e domiciliado na cidade de

Ilhéus; Municipio de Inhambupe, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13647185000172, neste
ato' representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Euberto Luiz de Almeidq Rocha,
bra~ileirb, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nO00993289-50 SSP-BA,

~! inscrito no CPF/MF sob o nO 122862905-63, residente e domiciliado no município de
\~ Inhambupe; Município de Iramaia, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13894902000160, neste

--." âto. representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. José Rodrigues de Carvalho Junior,
f''"'' ."-:11\.0.11' brasileiro; divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n° 010178600.0~'~~i="i SSP-BA, insc'rito no CPF/MF sob o n0269972075-53, resi ente;Ef'domiciliado na cidade de
\"f!? ' Irarnaia; Muni'cípio de Itagi, inscrito no CNPJ/MF sob nOi4200406000122, neste ato

re~~_eel:,~,ado pelo seu Prefeito Municrjf'p71" ra ~~ndffi 6:"to, bras~e ra,. ssyIteira,
2"0 09 OI 9 /.1(, / '/"~_ '2\.~ _~ ~ _~\, -1 C ". ---:::::..-- V~ -::::sv
.~ '<\dJ~ A \~~:~r-7/~~/\plD.-(o(~F-:-)~l/I: -~ - --~ ~/ -,( ${~~~~~
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~\ I Itiúba, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13988324000121, neste ato representado pelo se '

~

~ I ~refeito Municipal Sra, Cecília Petrina de Carvalho, brasileira, sO.lteira, advogada .
, , r:Jortadorada cédula de identidade nO6001272-22 SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o n
, 05-1.053.049-00, residente e domiciliada em Itiúba; Município de 'Ituaçu, inscrito n

CNPJ/MF sob o nO1'4106280000121, neste ato rep~esentado pelo seu 'Prefeito' Municipa
~ Sr. Juvenal Wanderley Neto, brasileiro, casado,' professor, portador da cédula d I

"\--1,\ \ identidade nO 04260198-30 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 624.352.565-15 \.
Q residente e domiciliado em Ituaçu; Município de Jaborandi, inscrito no CNPJ/MF sob o n.
~" 13245568000114, neste ato representado 'pelo seu Prefeito Municipal Sr. José Dias d
~ Silva, brasileiro, casado, médico veterinário, portador da cédula de identidade nO40141
I~ I SSP-GO, inscrito no CPF/MF sob o nO0?5.3~3.085-04, residente e domiciliado na Cid
(; de Jaborandi; Município de Jacobina, IIlscnto no CNPJ/MF sob o nO141975860001

neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sra. Valdice Castro Vieira da Silv
'rasileira, casada, assistente social, portadora da cédula de identidade nO 935.2
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO185.050.905-00, residente e domiciliada na Cidad
de Jacobina; Município de Jaguarari, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13988316000185
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sra. Antonio Ferreira do Nascimento
brasileiro, casado, Professor Aposentado, portador da cédula de identidade nO888864-7
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO048.638.105-63, residente e domiciliado na Cidad ~
de Jaguarari; Município de Lagoa Real, inscrito no CNPJ/MF sob o nO138254920001 04~'
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. José Carlos Trindade Duca',
brasileiro, casado, Administrador, portador da cédula de identidade nO 41714768 J
SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 5?4.789.635-15, residente e domiciliado na cidad ,
de Lagoa Real; Município de Lajedão, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13785670000102
I neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SrfDanilo Rodrigues Fraga, brasileir' ,
, casado, portador da cédula de identidade n03067439 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob ',il
n° 451.076,887-72, residente. e domiciliado na cidade de Lajedão; Município d 'J
Livramento de Nossa Senhora, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13674817000197, nest
ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Roberto Souto Batista, brasileiro
casado, Médico, portador da cédula de identidade nO0502948817 SSP-BA, inscrito n
jCPF/MF sob o nO132,981.354-53, residente e domiciliado na Cidade de Livramento d
Nossa Senhora; Município de Macarani, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13751540000159
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Antônio Carlos Macedo Araujo
brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nO103047115 SSP-BA
inscrito no CPF/MF sob o nO 166.826.295-91, residente e domiciliado na Cidade d
Macarani; Município de Macaubas, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13782461000105, ne
jOltorepresentado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Arhélio Costa Junior, brasileiro, casa~o
pr6fessor, portador da cédula de identidade nO2297.250 SSP-BA, inscrito no CPF/MF o,
o nO 341,016.835-49, residente e domiciliado na Cidade de Macaúbas; Município I

Maetinga de inscrito no CNPJ/MF sob o nO13284641000167, neste ato representado ~l>- \
eu Prefeito Municipal Sr. Brasilino José da Silva Neto, brasileiro, casado, port ',.(1:_}\:.
cédula de identidade nO 15.873.589-72 SSP-BA, inscrito no CPF/MF ,.,}D n, r
?74.~12.875-34, residente e domiciliado no município de Maetinga; Mu~. I !~~"'. \ ~
InSCritono CNPJ/MF sob o nO13848973000127, neste ato represent 6'"ru: - íiJ(J5S:~ft.t' ' ,'~\.\.~
Municipal Sr. Antonio Silva Santos, brasileiro, casado, atendente c9 í i' ~ .. .,9:~f.§l" ~,\,,-~
cédula de identidade n° 1471125 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob· ° 123.s.:I ~514f.l.:/
residente e domiciliado .•na Cidade de Maraú; Município de Mirante, i rit~Q~"'i.Ç~IP--~JM· ,

~'-. sob o nO16416521000164, neste ato repre~.entado pelo seu Prefeito M licip~.§rHéli
I '\; Ramos Lima, brasileiro, casado, contador, portador da cédula dEl-·.cJê'htidade n ~fJ7

~ 388~7.1.8-89, SS~-BA, inscr.it~. no CPF/M~ sob 0_ nO 959:609.~25-~1, residente ," ..X}),.
1 d..omIClliado em Mirante; Munlclplo de Muqu~!JI/do Sao FranCISco, ~~s.c~to .. 0 CNP~1 :~~J:)O.
9~~ (;)0 1~44.07780?0151, n~s~e ato rep'7se~ta~~, pelo ~eu Prefe to M nlllpa~/i r J ,.~:
~ ~a Telxe ra Lei!:, br~ s do, tecnrco, ag~rt or a cu' '", '~ .,

z" ~~~~~ ~ " ~C~ (- "~"
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idao~idade nO3.914.849 SSP-BA, inscrito no 'CPF/MF ob o nO361.816.0 5-04, residente e
domiciliado na Cidade de Muquém do São Fra.ncisco; Município de Paratinga, inscrito no
CNPJ/MF sob o nO14105225000117, neste ato representado pelo seu Prefeito Munici

~

Marcel José Carneiro de Carvalho, brasileiro, solteiro, profissão de administrador, .
, po ador da cédula de identidade 08475535 - 07, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nO
~~50. 18.605 - 49, residente e domiciliado na cidade de Paratinga; Município de
'Plnrlobaçu, inscrito no CNPJ/MF sob o nO13908710000166, neste ato representado pelo
s Prefeito Municipal Sr. Hélio Palmeira de Carvalho, brasileiro, casado, médico, portador
da ~dula de identidade nO 67786669 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO
078.856.105-78, residente e domiciliado em Pindobaçu; Município de Pintadas, inscrito no
CNPJ/MF sob o nO13896725000151, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
Sr. Valcyr Almeida Rios, brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de identidade
n00380043645 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n0356.144.635-34, residente e

f,'

~

domiciliado na cidade de Pintadas; Município de Ponto Novo, inscrito no CNPJ/MF sob o
" nO16444143000122, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Anderson Luz
"':J Silva, brasileiro, casado, enfermeiro, portador da cédula de identidade nO.668049650
g SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO911.610.455-20, residente e domiciliado em Ponto
~ Novo; Município de Prado, inscrito no CNPJ/MF sob o nO 13761713000110, neste ato
-" representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. João Alberto Viana do Amaral, brasileiro,
, ~sado, engenheiro, portador da cédula de identidade nO1.112.135 SSP-BA, inscrito o~·

Ç:j \~'I~l?F/MFsob o nO108.481.935-04, residente e domiciliado na Cidade de Prado; Municí '0 l\JV Remanso, inscrito no CNPJ/MF sob o nO 13909247000177, neste ato representa f,..
.' o seu Prefeito Municipal Sr. José Clementino de Carvalho Filho, brasileiro, casado,
p ofissão de Veterinário, portador da cédula de identidade 0080062024, SSP/BA, inscrito

~~ no ~~F(MF SO? o ~o 059.737.~15 ~ 72,. residente e domiciliado na cidade de Reman~' --
- Munlclplo de Rlachao do JacUlpe, Inscnto no CNPJ/MF sob o nO14043269000160;J1ést
<-ª ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Lauro Falcão Carneiro, brasileiro, as ,
-:::)odontólogo, portador da cédula de identidade nO438576713 SSP-BA, inscrito no CPF/M

sob o nO538.448.825-53, residente e domiciliado em Riachão do Jacuípe; Município de
, :':.\Rio do Antônio, inscrito no. CNPJ/MF sob o nO13678008000153, neste ato representadorJ pelo .seu Prefeito Municipal Sr. Antônio Oliveira Novaes, brasileiro, casado, professor,
~) p'órtgdora da.cédula de identidade n° 318412799 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO
O }81.048.~65:"15, residente e domiciliada na Ci~ade de Rio do Antônio; Município de Rio
. ) Real inscrito no CNPJ/MF sob o nO15088800000183, neste ato representado pelo seu .
~:) Prefeito Municipal Sr. Antonio Alves dos Santos, brasileiro, casado, portador da cédula de. -

- r~ identidade nO 0241-063213 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO 194.432.185-34,d residente e domiciliado no município de Rio Real; Município de Ruy Barbosa, inscrito no

i))
'CNPJ/MF sob o nO13810833000160, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal

~

Hl\.. o.~) Sr. José Bonifácio Marques Dourado, brasileiro, casado, bancário, portador da cédulaAe
U~ I identidade n01013186 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n0100.959.005-78, eside te';e .
)f'"'~,/ dorniciliado na cidade de Ruy Barbosa; Município de Santa Brígida, inscrito o CN JIfV"F "
.- so~. o nO14~{~368000110, nes!;Z ato representado pe~o:heu p .ef~~~Mun~ 'pal~S)~é C\

'"'''' ~Jtz)'~~1~" 12)_ ~-R~JCL_,.--K-f]: --~b~"~- -- .-- I~--~ ~\\/)~.~~-.-r'(flfl~ I I· l-.J\J~~~.v-ái~CJjt~-.J JLo- fi \, ~~'" ., :Ij{) ~/ .. /~'A >. J IJ \,
, r· ''\ / V -....-V (...~ ~
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em Santa Brígida; Município de Santa Cruz da Vitória, inscrito no CNPJ/MF sob o n ~

(
~

' 4147912000103, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Jackson Bonfir~- .Castro, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade 'n° ,0275323641
"'-.J SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO42822629587, residente e domiciliado na Cidade d

Santa Cruz da Vitória; Município de Santa Maria da Vitória, inscrito no CNPJ/MF sob o n
k:\~ 13912506000119, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Amário do I

'1\\ Santos Santana, brasileiro, solteiro, sacerdote, portador da cédula de identidade n
~ 0298007304 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO22428321587, residente e domiciliad .

j.{ na Cidade de Santa Maria da Vitória;' Município de Santo Antônio de Jesus inscrito n
~ CNPJ/MF sob o nO13825476000103, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipa
~ Sr, Euvaldo de Almeida Rosa, brasileiro, casado, médico, cardiologista, portador da céd~~J5 de identidade nO01121938-62 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 224.075.105-?~

residente e domiciliado no munidpio de Santo Antônio de Jesus; Município de Sátiro Dia
inscrito no CNPJ/MF sob o nO13648480000143, neste ato representado pelo seu Pref~i ./.'li

I Municipal Sr, Joaquim Belarmino Cardoso Neto, brasileiro, casado, médico, portador d ~.
cédula de identidade nO1714470 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nO255.102.315-72 J!
residente e domiciliado no município de Sátiro Dias; Município de Seabra, inscrito n
CNPJ/MF sob o nO13922604000137, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipag "r. José Luís Maciel Rocha, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula d
I identidade n003748613 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n0434.319.925-87, residente
" ,.domiciliado na cidade de Seabra; Município de Senhor do Bonfim, inscrito no CNPJ/M

ob o nO13988308000139, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Pau~.
, tista Machado, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nO722095 SSP-BA

Inscrito no CPF/MF sob o nO 060.720.205-00, residente e domiciliado em Senhor d
f

Bonfim; Município de Serra do Ramalho, inscrito no CNPJ/MF sob o nO16417784000198
~te ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Carlos Caraíbas de Sousa ..
brasileiro, casado, profissão de Pecuarista e Lavrador, portador da cédula de identidad ~
17.171.326 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nO804.712.938 - 49, residente e domiciliad V,
I a cidade de Serra do Ramalho; Município de Teodoro Sampaio, inscrito no CNPJ/M '0
ob o n° 13824248000119, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Antoni

l/Valente Barbosa, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade n
28135210 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 002.848.235-20, residente e domiciliad

~, na cidade de Teodoro Sampaio; Município de Una, inscrito no CNP,JlMF sob o n
~ 13672605000170, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Dejair Birschn (
.~~éS1!eiro, solteiro, agricultor, portador da cédula .de identidad~ ~.o 053209~603 SSP-BA \

I . : I~nscnto no CPF/MF sob o nO215.568.737-00, reSidente e domiCIliado na Cidade de Un
I Município de Uruçuca, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 14160378000167, neste

representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Moacyr Batista de Souza Leite J ~.
brasileiro, casado, engenheiro civíl, portador da cédula de identidade nO11699~gr ?' \f)
inscrito no CPF/MF sob o nO 174.789.105-30, residente e domiciliado rrg~' -, .~~(Jt \};t:.t'S

. ~ Uruçuca; Município de Vera Cruz inscrito no CNPJ/MF sob o nO138\ ..1"r~Q'O' Q)~~~E a-).-5J
\ ~: '<f to representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. Antonio Magno de Soui~ il i ';_y~~~~l \\t,:t-\\~

, asado, administrador de empresas, portador da cédula de identidad n 01.;l~r 8Q~~';.•v
I -BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 159.211.,825-91, residente ,'Oi\Iç:iV~~do;:,.n?\,
mythicípio de Vera Cruz; Município de Wanderley, inscrito no CNP I\MF .J-0b"''''o n \.~U)
13348479000101, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr.\.Bionô Roqu \
das Chagas, brasileiro, ••casado, Médico Veterinário, portador da carteira de identidad (:)
profissional n. 0714 CRMV-10, inscrito no CP.F/MF sob o nO309.961.207-34, residente \

I domiciliado na Cidade de Wanderley; sendo que todas as outorgantes ap ~entaram sua c.

I, leis. ~~ºQzativa~. mu.ni,cipais, a.s quais auto.r~zam ? Município .a. ser co-inst~tuidor (e "'. ..
.. ' c09J~to c os MunlclploS aquI presentes e Ja nominados e qualifica os). Os o~t rgante

p,resent 1 reconhecidos como os próprios, através de doc ... ~.~t s cons~itutivo a mi

~

., ,~. s, os quais ates o por suas ~utenticidades, ..do que dou' '. 'S O'Dfor~ntes \. e f e

. " '@ ~,'<' /jf (/j;~~ .~~ t\~.,. .. ~~kl .
;.:G~---vr\?~-~- \.~,/!;~'~-.~-~~~~~~34,)f ~\~~~-":~~~'~)f:-:.
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CEP:40,010-Q2 -Telefon :(0**71 )3327-2 76-(bi* 1) 3241-0407dFA . d71 326-1611 r". v I, n" , ~ /")IP ' L

~~ 'M:Y'{ \ V\L--ex.vv-o~ . --eo..mpanhar nesse ato do Secretario de do a Saúde da Bahia, Dr. Jorge Solla, do '~
ire!,\," de Atenção Básica, Dr. Heider Aurélio Pinto, e da Ora. Lenir Santos, advogada que
Q1 assessorando os Municípios e a Secretaria de Estado da Saúde, os quais louvaram a
esente iniciativa, dizendo o Dr. Jorge Solla que uma nova fase se iniciará para a saúde
a amília e para o SUS no Estado da Bahia, tendo em vista a inovação na gestão que
isso proporcionará, levando a saúde da família a dar um salto de qualidade; o Dr. Heider
lembrou que, em janeiro de 2007, num evento realizado pela Secretaria de Estado da ,
Saúde, depois que assistir as apresentações sobre a fundação estatal, ficou animado

- uando o Secretário da Saúde, Dr. Solla, pensou em instituir uma fundação pelo Estado
;kra cuidar da saúde da família. Essa idéia; evoluiu até chegar-se à criação de uma
Jndação interfederativa, a qual seria instituída pelos municípios do Estado interessados.

~~Parabenizou a todos pelo resultado,. obtido hoje. A Ora. Lenir Santos lembrou-se de uma ...
~ conversa há exato um ano atrás, realizada em Campinas, com o Dr. Heider, quando' \
~ propôs a criação de uma fundação pelo conjunto!'"dos municípios interessados, tendo em
:'< vista que o SUS é uma rede interfederativa de ações e serviços requerendo para tanto
~ soluções que permitam a gestão compartilhada do SUS pelos entes federativos. Essa
--i idéia que de pronto foi aceita pelo Dr. Heider, que telefonou ao Dr. Solla que também a f

aceitou, resulta numa inovação da gestão pública da saúde que felizmente acontec
nessa cidade maravilhosa que é Salvador. Assim todos se congratularam com a iniciativ
que agora se concretiza. E pelos OUTORGANTES CONSTITUIDORES me foi dito que: 1)
DO OBJETO - Na forma autorizada pela Câmara Legislativa de cada outorgante, ei
Municipal n. 157 de 05 de setembro de 2008; Lei Municipal n 35, de 23 de dezembro e

Vâ 2008; Lei Municipal n 428, de 12 de setembro de 2008; Lei Municipal n. 275/2009 de 18 e
I ~ março de 2009; Lei Municipal n 24, de 03 de dezembro de 2008; Lei Municipal n.015/200

de 22 de Setembro de 2008; Lei Municipal n 826/09, de 24 de março de 2009; Lei
---.;J Municipal n 592, de 31 de março de 2009; Lei 'Municipal n. 324 de 13 de março de 2009' ,

Lei Municipal n. 10/2008 de 17 de novembro de 2008; Lei Municipal nO 1554, de 09 d I

'(~, dezembro de 2008; Lei Municipal nO633, de 11 de março de 2009; Lei Municipal n 330, de "
(y) 17 de dezembro de 2008; Lei Municipal n.676, de 23 de Abril de 2009; Lei Municipal n. 240
\~/ de 22'de dezembro de 2008; Lei Municipal n 421, de 09 de março de 2009; Lei Municipal
Q) n. 1.058/2009 de 10 de março de 2009; Lei Municipal n. 68/2009 de 20 de abril de 2009;
:) Lei Municipal n.957/2009, de 17 de Março de 2009; Lei Municipal n 505, de 17 de abril de9~\ 2009; Lei Municipal n.121 de 02 de Março de 2009; Lei Municipal n.231/2009, de 16 de
:...\ Março de 2009; Lei Municipal n. 131 de 20 de abril de 2009; Lei Municipal n 406/2009, de
'IV 22 de abril de 2009; Lei Municipal n 163/2009, de 24 de Abril de 2009; Lei Municipal n

0794, de 13 de março de 2009; Lei Municipal n 098/2008, de 29 de junho de 2008; Lei
Municipal nO168, de 30 de Setembro de 2008; Lei Municipal nO3.389, de 16 de março deL~ 2009; Lei Municipal n. 003/2009 de 22 "de abril de 2009; Lei Municipal nO403, de 05 de

p~2I. ~"março de 2009; Lei Municipal n 057/09, de 11 de março de 2009; Lei Municipal n,081, de
, / 15 de Dezembro de 2008; Lei Municipal n.778, de 24 de Novembro de 2008; ~1t'Muni I~al I

n.311/2009, d~ 03 de Mar.ço de 2009; Lei MUf').icipal n 922, de 03 de dezemY5ro de 998; )'
Lei Municipal n 712/2009, de 22 de abril de f 009; Lei Municipal nO 040/29.08, de 2~de ,

'"", .• putubro de 2Q08; Lei ~unicipal n~ :;t:20f?J;}le 22 de abril de 2009; Lo' Muni 'pal~~(

'~~§r~~~J~' 0e\'~ ~p- ~~-...Ji%(
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I iÕri:20Õ~~-ae-2()de-abril de2009; 1:éfMunlcTpal-~~l§~dê2'FdeJ\8ril ;de--2Ô(~§f-Le
Mumcipal n.387/08, de 09 de Dezembro de 2008; Lei Municipal n. 043/2008 de 08 d
etembro de 2008; Lei Municipal n.075/2008, de 11 de Dezembro de 2008; Lei Municipa
, 181/08, de 20 de Junho de 2008; Lei Municipal n 27, de 29 de dezembro de 2008; Le
Municipal n. 717/2008 de 27 de agosto de 2008; Lei Municipal n. 03 ,de26 de Março d

, 2009; Lei Municipal n° 315, de 16 de dezembro de 2008; Lei Municipal n. 193/2009,20 d
, Março de 2009; Lei MUnicipal n 220/2009, de 11 de março de 2009; Lei Municipaln. 22

R~ de 08 de dezembro de 2008; Lei Municipal n. 618, de 22 de Abril de 2009; Lei Municipa r'.

""'\ \ n.037/2008, de 28 de Novembro de 2008; Lei Municipal nO 622 de 29 de dezembro d

~

' 2008; Lei Municipal n° 007/2009, de 13 de março de 2009; Lei Municipal n. 066, de 30 d.
",:' I Dezembro de 2008; Lei Municipal n.455/2009,'de 22 de Abril de 2009; Lei Municipal n.751

~

~ de.27 d~ ~arço de 2009; Lei Municipal n. 955 de .30 de. outubro de 2008, modificada pel ,.
,;i Lei Municipal n. 980 de 11 de Março de 2009; Lei Municipal n. 001/2009 de 11 de març
&:, de 2009; Lei Municipal nO 392/08, de 18 de dezembro de 2008; Lei Municipal

\ -- 1108/2009, de 27 de Abril de 2009; Lei Municipal n. 256, de 12 de março de 2009; C:
Municipal n. 514, de 24 de dezembro de 2008; Lei Municipal n.773, de 23 de Dezembro, ~ i 2008; Lei Municipal n.002/2009, de 13 de Março de 2009; Lei Municipal n. 779/2009, de

~ de março de 2009; Lei Municipal n 225/2009, de 18 de março de 2009; todos estã
realizando o que determinam as suas leis municipais - na forma do art. 62 do Código Civil
dos arts. 1200 a 1204 do Código de Processo Civil e do caput do art. 120 da Lei 6.015/73
de constituir uma Fundação, sob a denominação de FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE D
FAMILlA - FESF, tendo como finalidade exclusiva de, no âmbito do Sistema Único d
-Saúde do Estado, desenvolver ações e serviços de atenção básica, em especial
stratégia de saúde da familia, de acordo com as políticas de saúde dos município

I 'n tituidores e as políticas da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e Ministério d
Saúde de atenção básica; 2) PATRIMÔNIO - que, para o fim de constituir a FUNDAÇl\
STATAL SAUDE DA FAMILlA - FESF, de acordo com o artigo 62 do Código Civil,

,O tQ..rgantes Instituidoras fazem a dotação especial de R$ 2.344.904,28 (dois milhõe
I trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e quatro reais e vinte e oito centavos) par
?constituir o patrimônio inicial da Fundação, valores assim especificados: Município d í
baré, valor R$ 14.788,39, especificado no Decreto n° 14/09 de 23 de abril de 2009

,) unicipio de Antônio Cardoso, valor R$ 8.450,51, 'especificado no Decreto nO83, de 2 r

de abril de 2009; Município de Aracatu, valor R$ 105.722,23, especificado no Decreto n ~
'_ 518, de 20 de abril de 2009; Município de Banzaê, valor R$ 12.675,76, especificado n
. Decreto nO 13/2009, de 01 de abril de 2009; Município de Barra, valor R$ 10.563,14 ,
.especificado no Decreto nO021, de 17 de abril de 2009; Município de Barra da Estiva;

~

I valor R$ 105.722,23, especificado no Decreto nO 031/2009 de 22 de Abril de 2009 :
. MunicípIo de Barreiras, valor R$ 23.238,90, espeCificado no Decreto nO031, de 23 de ab. \
~ de 2009; Município de Biritinga, valor R$ 10.563,14, especificado no Decreto nO073, d

20 de abril de 2009; Município 'de Bom Jesus da Lapa, valor R$ 27 .464,15, especifica~. /~ '" '

~

:no Decreto nO101, de 17 de abril de 2009; Município de Brotas de Macaúbas, valqt"~
~R$ 2.112,63, especificado no Decreto. ~o 79/2009, de 20 de abril de 2009; M~i - J~l.81 sP
<,,~' Brumado, valor R$ 253.733,31, espeCificado no Decreto n" 4.396, de 17~" . '~;;?.".>f:
,~. ' 'ríicípio de Buerarema, valor R$ 10.563,14, especificado no Decret -1l0~,/~f)' ~Q ·~"':~'~l'>.
~abril de 2009; Municipio de Caem, valor R$ 43.303,56, especificado no~~ ' ~ ~;s-" "'~

I 01 de abril de 2009; Município de Caetité, valor R$ 6.337,88, especifica ,o no q: .'~'ti1~t~~o,\'!_ ~; •••
. 081, de 27 de Abril de 2009; Município de Campo Alegre de Lo .~~~\l{;~.!9f\>- '
12.675,76, especificado no Decreto nO07, de 23 de abril de 2009; Município\çe Capé a d
Alto Alegre, valor R$ ,f3.450,51, especificado(no Decreto nO 161/2009, de 1'64 abril d -~~
2009; Município de Carinhanha, valor R,$\ 126.866,68, especificado no Decreto n ,~
016/2009, de 20 de abril de 2009; Município d~i.PÓ, valor R$ .12.6'86?,68' especificad i1

~ no De~:eto n° 950/2009, de 22 de abril de 2009, Muni.cípio de co~raC.i~,'v~lor R$ 8.45?,51 ~J
\ especificado no Decreto n° 4794/2009 dé:1.7 de ) bnl ~ 200~/'.N1 nl I de Cord~lr_o~ ~. \
r .' valor R$ 9.397,54,.'especif.'icadO no Decretó" 0~2~0~, de?' . de 2009; MUnlclpl. \U
';.' p~le ravolândia, val~r R} 4.225,25, especif!. ' I._Q Decre . . f200B~e . de Abn ~~:..

"-! •• y"", . \~~<;::--...../' /',... ~ / ..""'. "".... ,..- '. . i~, ~ ~ ~ .'!
J:/"iJ--~' f-- .' . --=-t--I"~J,~-' - -'," /,~--,--. O' -- --- :. {)~Y.-
" ~ /-., ~..., ")" h ~.., -.~~ ./ " _.... \" . . . '. ,// '"';~. . I
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. de 200 ; Municipio de Feira da Mata, val~25,25, especifica~;:'; o-:'cre\;;.:"noJ
04712009, de 15 de Abril de 2009: Mun«:ff#'O ~$ """Md6'tfft, ""10(' ~. "'$ "O.$~~,"iJif,~
especificado no Decreto nO 118/09, de 20 de abril de 2009; Município de Floresta Azu' ,
valor R$ 6.337,88, especificado no Decreto nO035/2009, de 20 de abril de 2009; Município
de Ibiassucê, valor R$ 6.337,88. especificado no Decreto n° 056/2009, de 24 de abril de
2009; Município de Ibicaraí, valor R$ 23.238,90, especificado no Decreto nO0189, de 17
de abril de 2009; Município de Ibicoara. valor R$ 28.192,60, especificado no Decreto n°
055/2009, de 02 de abril de 2009; Município de Igaporã, valor R$ 12.675,76, especificado
no Decreto nO 060, de 17 de abril de 2009; Município de Ilhéus, valor R$ 46.477,80,
especificado no Decreto nO029, de 20 de abril de 2009; Município de Inhambupe, valor
R$ 105.722,23, especificado no Decreto S/N°, de 22 de abril de 2009; Município de
Iramaia, valor R$ 8.450,51, especificado no Decreto nO018/2009, de 22 de abril de 2009;
Município de Itagi, valor R$ 12.675,76, especificad() no Decreto nO036/09, de 16 de abril·
de 2009; Município de Itiúba, valor R$ 8.450,51, especificado no Decreto n° 329/2009, de
2 de Abril de 2009; Município de Ituaçu, valor R$ 55.356,16, especificado no Decreto nO
9/09, de 22 de Abril de 2009; Município de Jaborandi, valor R$ 4.225,25, especificado no
, ecreto nO1009/09, de 20 de Abril de 2009; Município de Jacobina, valor R$ 70.481,48,
especificado no Decreto nO279, de 24 de abril de 2009; Município de Jaguarari, valor R$

CO:10.563,12, especificado no Decreto nO 323/2009, de 23 de abril de 2009; Município de
Lagoa Real, valor R$ 10.563,14, especificado no Decreto nO08/2009, de 20 de abril d
2009; Município de Lajedão, valor R$ 2.112,60, especificado no Decreto n° 027/2009, d

:. 2 de abril de 2009; Município de Livramento de Nossa Senhora, valor R$ 12.672,00,
specificado no Decreto n° 103/2009,. de 23 de abril de 2009; Município de Macarani,

,valor R$ 8.450,51, especificado no Decreto nO065, de 27 de Abril de 2009; Município de
Macaúbas, valor R$ 16.901,02, especificado no Decreto nO036/2009, de 22 de Abril de

Çl 2009; Município de Maetinga, valor R$ 84.57?,78, especificado no Decreto nO032/2009,
<.: de 20 de abril de 2009; Municipio de Maraú, valor R$ 12.675,76, especificado no Decreto
. nO 076/2009, de 20 de Abril de 2009; Município de Mirante, valor R$ 63.433,34, .
':) especificado no Decreto nO223, de 22 de Abril de 2009; Município de Muquém do São
Francis~o, valor R$ 63.433,35, especificado no Decreto nO 13, de 06 de abril de 2009;

(~ Município de Paratinga, valor R$ 63.433,34, especificado no Decreto nO0012, de 20 de
lt1;, abril de 2009; Município de Pindobaçu, valor R$ 4.225,25, especificado no Decreto nO
;) 086/q9', de 23 de Abril de 2009; Município de Pintadas, valor R$ 8.450,51, especificado no
cJ Decreto n° 119/2009, de 22 de abril de 2009; Município de Ponto Novo, valor R$
i) 12.675,76, especificado no Decreto nO 148/2009, de 22 de Abril de 2009; Município de
!\\) Prado, valor R$ 23.238,90, especificado no Decreto nO074/2009, de 14 de abril de 2009;. i<i Município de Remanso. valor de R$ 16.901,02, especificado no Decreto n° 511, de 20 de
IJ abril de 2009; Município de Riachão do Jacuípe, valor R$ 169.155,57, especificaçjo no

Decreto n° 1643, de 23 de Abril de 2009; Município de Rio do Antôn)o, ~{or}': R$
10.563,14, esp.ecificado no Decreto n° 061/200.9, de 23 de Abril de 2009; M.ynicíPi de, Rio
Real, valor R$ '23.238,90, especificado no Dey eto nO 132, de 22 de /pbril e )W09; "

M~...niC·Pio de Ruy Barbo.s.a, ~alor. R~$ ~.5 3, / ,l3 ....P~cificad RO-.Qecre~o:i~Q.4 '77609,d t. ~
2.5009OJ'r'C/.i7't~~~-::;;;,. ~ -->-,7 "-- -', 'e')"" /. ~,I /-J'/-L - ,\", j,'''\ ~~\-$) ,~ ' .'!:Yt?# '~W~..-~~ I .,'. ® ~',
/,-~
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HÕecreto n° 372/09, de 22 de Abril de 2009; Município de Santa Cruz da Vitória, valor R '
4.225,25, especificado no Decreto nO010109, de 22 de Abril de 2009; Munic.ípio de 5ant J. t.
Maria da Vitória, valor R$ 16.901,02, especificado no Decreto n° 817"de 20 de Abril d Lyi
·2009; Município de 'Santo Antônio de Jesus, valor R$ 44.365,16, especificado no Decret

A, n° 112, de 17 de abril de 2009; Município de Sátiro Dias, valor R$ 10.000,00, especificad
~ o Decreto nO65/09, de 23 de abril de 2009; Município de Seabra, valor R$ 1.584,4 .
, especificado no Decreto n° 125/2009, de 23 de abril de 2009; Município de Senhor d
I Bonfim, valor R$ 148.011,12, especificado no Decreto nO79/2009, de 27 de Abril de 2009

unicípio de Serra do Ramalho, valor de R$ 16.901,02, especificado no Decreto' n
0/2009, de 20 de abril de 2009; Município de Teodoro Sampaio, valor R$ 84.577,78

es ecificado no Decreto nO040, de 17 de abril de 2009; Município de Uma, valor R
10.563,14, especificado no Decreto nO124, de 22 de Abril de 2009; Município de Uruçuca
valor R$ 10.563,14, especificado no Decreto nO134/09, de 23 de Abril de 2009; Municípi
de Vera Cruz, valor R$ 21.126,27, especificado no Decreto nO219, de 23 de abril de 2009
unicípio de Wanderley, valor R$ 2.111,63, especificado no Decreto nO061/09, de 23 d

abril de 2009, que serão transferidos para a conta' da Fundação, após a sua abertura
Esse valor em moeda corrente do País se destina às finalidades da FUNDAÇÃO. 3) O
CONSTITUiÇÃO - A FUNDAÇÃO ESTATAL SAUDE DA FAMILlA tem personalidad
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituida nos termos da Lei, com sede
foro na 3a Avenida, nO320, sub-solo - Centro Administrativo da Bahia - CAB, na cidade d
Salvador - Bahia, com atuação em todo o território nacional e de duração por tefr)

'..;'indeterminado, constituída s_ob a forma de uma fundação interfederativa; 4) Q
0. ESTATUTO - que a FUNDAÇAO ESTATAL SAUDE DA FAMILlA se regerá pelo Estatut .'
~' . .\ elaborado pela advogada Ora. Lenir Santos, inscrita na OAB-SP 87807, e CPF/MF sol)

,no 404.097.248-15, após aprovação do Ministério Prúblico do Estado da Bahia; que o
,:-OUTORGANTES CONSTITUIDORES indicam para compor o Conselho Curador d
FUNDAÇÃO ESTATAL SAUDE DA FAMILlA, em sua primeira composição: 1) os quatr
representantes dos secretários municipais de saúde são José Heron Silva Carmo
Casado, Brasileiro, Servidor Público, RG: 1587862-70 SSP-BA, CPF: 190.435.975-2'0
Secretário de Saúde de Teodoro Sampaio; Antonio Carlos Silva Magalhães Netb.
Divorciado, Brasileiro, Cirurgião Dentista, RG: 18642-57 SSP/PB, CPF: 018.660.354-10
Secretário de Saúde de Prado; Sandra Castro dos Santos, Solteira, Brasileira, Técnic

Enfermagem, RG: 04739644-06, CPF: 917.923.395-34, Secretária de Saúde de Caem
Marleide Olíveira Dutra Figueiredo, Casada, Brasileira, enfermeira, RG: 05766740-36
CPF: 559597685-34, Secretária de Saúde de Ilhéus; os dois representantes da Secretari _
Estadual de Saúde, indicados 'pelo Secretário Estadual de Saúde, são Washington Luí ~
Silva Couto, Casado, Brasileiro, Administrador, RG: 0445892471 SSP/BA, CPF 6
656.365.545-91, Chefe de Gabinete; e Alfredo Boa Sorte Junior, Casado, Brasileiro
Médico, RG: 1004186 SSP-BA, CPF: 137.182.905-53, Superintendente de Atençã.

:- Jntegral à Saúde; 2) todos com mandato de 03 (três) anos, permitidas apenas 02 (dua ,
reconduções; 3) conforme dispõe o estatuto em sua disposição final, os representant
Conselho Estadual da Saúde, Conselho de Secretários Municipais de Sa' , ;.tJ';:~

-- Universidades Púb~icas da Bahia e do G~verno da Bahia, citados, ~o A 0',C:. I: , ~~ã," ~ \~
. podem ser escolhidos agora por necessitarem de um tempo habll p r ~. ~.:\ .c.ô ~Í"
, trabalhadores da fundação somente poderão ser escolhidos depois de i~ I erità..,(' .~~;dY

fundação; ) que os OUTORGANTES CONSTITUI DORES aprovam pa ~~.. V
destinos a FUNDAÇÃO ESTATAL SAUDE DA FAiVlllIA, o seguinte Estat "tfualc;· ~~

_ ~é rp, ro na pres~nte Escritura, o qual respeita as leis autorizativas as quais é f~.
- ~feg a FUNDAÇAO, transcrita apenas, a do Município de Abaré, por todas terem (J)

smo teor do que dou fé: LEI N°. 157/2008, de 95 de Setembro rd 2008. "Autoriza :l
7' oder Executivo a instituir, em conjunto com o stado da Bahia\e emais Ml!nicipio c),
autorizados legalmente, a Fundação Estatal aúde da Fam" ia o istema Unico d o

\,' Saúde do Estado.' da Bahia". O PRE \TO MUNI IPAL D ,A RÉ, ESTADO D. .C

~gr'i'~~AHIAI n u/~oi15uas~}ri içõe~~ S,- z sab r que a i' â _r._ e~ re~d~~r~.•.~~~. ., "--"'ll~ ---. -::-::\._.~---' 1.•. ~~- - -U' -~-V .-'.~'~~~~.....'.
J7r-
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L_i: COMARe E SA V B R~.:'B lÁ .~~ ~r! \

Av. Mig~1 Calmorn nO 63 - Edf. Cid. Crato - Sala 104/ O Comércio - Salvador-BA f
C~i?O.010-020 - Tell?fones: 0**71);S327-2276 - (0** ~ 32~kO : (0**71) 3326-16/~ . fi ~
-1~ r ')Y·".' I.l,t",d>'c'-- \ . ~\ - .,r'Q~ o:
apróv9u. e ~u sanciono a seguinte lei: ,Art. 1 - ~cao .P~der Executivo aut?rizad~ a.i~stituir, <-i
em'-éonJunto com o Estado da Bahia, fundaçao publica com personalidade Jundrca de ?
~ito privado, denominada Fun'dação Estatal Saúde da Família da Bahia, entidade 3

,'urídica sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com autonomia C?-'
~, 'erencial, patrimonial, orçamentária e financeira e prazo de duração indeterminado,
i~ndo sujeitas ao regime jurídico próprio das entidades privadas sem fins lucrativos cl
ass~tência social quanto aos direitos e obrigações civis, c:omerciais, trabalhistas,
tributários e fiscais, observadas as regras desta Lei. Parágrafo Unico - A Fundação terá (>{~.
sede e foro na cidade de Salvador, estado de Bahia. Art. 2° - A Fundação terá por .
finalidade desenvolver, em conjunto com o Estado e demais municípios interessados,
ações e serviços de assistência á saúde de atenção básica do município, em especial, os
serviços referentes á estratégia de·Saúde da' Família do Sistema Único de Saúde do
stado da Bahia - SF-SUS-BAHIA. Art. 3° - A co~stituição da Fundação, sob a forma de
fundação pública com personalidade jurídica de" direito privado, lavrada por escritura
ública, de acordo com o disposto no Código Civil, se efetivará com o registro de seus
tos constitutivos, no competente Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de
alvador, Estado da Bahia e para os efeitos notariais e outros. Art. 4° - A Fundação s
r gerá pelos seus estatutos, aprovados no ato de sua instituição, cabendo ao Conselh
urador, ouvido o Conselho Interfederativo, aprovar as suas futuras alterações, não send

. viável a alteração das finalidades da Fundação, Art. 5° - O estatuto da Fundação disporá
sobre seu patrimônio, receitas, sistema de governança, estrutura, competências dos se s

~ órgãos, sistema de fiscalização e controle, compras de bens e serviços, as atribuições d~ . ~ .., '
seus dirigentes, substituição dos membros, a periodicidade das reuniões dos Conselhos e eJ
. Gjemais aspectos organizacionais da Fundação, e que a extinção da Fundação depender' ,1\V
de lei de seus instituidores, devendo o seu patrimônio ser incorporado proporcionalmente W- '

tf) ao patrimônio de cada ente instituidor, conforme dispuser os estatutos, § 1° - A Fundação .
<:?!, prestará contas ao Município do cumprimento .de suas obrigações e metas pactuadas no
,~ contrato de gestão e demais aspectos de sua gestão técnica, econômica e financeira. § 2° ,~
/) - Fica o Município autorizado a aprovar que a supervisão institucional da Fundação se fará ,'Ms'

pela Secretaria de Estado da Saúde e que o regime de contratação de seu pessoal será \ \
''::\ pela CLT, mediante concurso público. Art. 6° - O estatuto da Fundação deverá, ainda, IS'
(~ conter a obrigatoriedade de submeter à apreciação dos órgãos de controle interno do ~-;.,
1((.), município ~ ao Tribu~~1 ?e Cont~s do Es~ado das contas relativ~s a cada exercíci~ fiscal. .

~

',' Art. 7° - Fica o Munlclplo autorizado a firmar contrato de gestao com a Fundaçao para
, desenvolvimento de atividades da Saúde da Família do Sistema Único do Estado da .
,L-, Bahia.Parágrafo único - A Fundação apresentará à Secretaria de Estado da Saúde e às '. ,-i~« Secretarias Municipais contratantes, ao término de cada exercício financeiro, relatóriQ
Lv pertinente à execução do contrato os quais deverão ser encaminhados pelas respectivas

Á~'~'\ secretarias ao~ seus conselh~s de sa.úde. Art. 8° -.0 Poder Execu~ivo Munici8-él~pod~rá .
L:...4\.-...~·1 ceder pessoal para a Fundaçao, sem onus para a origem. Art. 9° - Flcç(à PodEf( E)<ecutlvo {
\., \, ;; Municipal autorizado a destinar recursos para, a instituição da Fy~dação /e, ,mediante

,J .' inv.en..,tário, ..d..ispor s.o.bre acervo ~::ie \a\,i'l'O~ial. d.o Municí' para.. fundação, . r-.,250.09.0/8:?r41~_~~~_, \\1-\. ~! ----~-C<'l(
\ ~:A-:J·~,,~~t;N\ .~/ '(j" u",'~ ~lt ~~
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i~~ata de su publ cação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefe1t .
\S(I unicipal, baré-BA. 05 de Setembro de 2008. Delísio Oliveira da Silva - Prefeit

Municipal. ESTATUTO DA "FUNDAÇÃO ESTATAL SAUDE DA FAMíLIA DA BAHIA'
FESF. TíTULO I DA FUNDAÇÃO E DE SUA FINALIDADE E OBJETIVOS CAPíTULO
A NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO. Art. 1°. A FUNDAÇÃO 'ESTATAd k\UDE DA FAMILlA DA BAHIA, designada, abreviadamente, neste Estàtuto, pelo term

\,,~ Ú~DAÇÃO. instituída pelos municípios de .... todos do Estado da Bahia. é uma fundaçã
i pública dotada de personalidade jurídica de direito privado. sem fins lucrativos, d
interesse coletivo e utilidade pública, regida pelo presente Estatuto. Parágrafo único.
FUNDAÇÃO tem sede e foro na cidade de Salvador, com prazo de duraçã
indeterminado. Art. 2°. A FUNDAÇÃO tem o fim exclusivo de. no âmbito do Sistema Únic

._ 'de Saúde do Estado, desenvolver ações e serviços de atenção à saúde, em especial
~c: estratégia de saúde da família, de acordo com as políticas de saúde dos municfôl~
~ ~ instituidores e as políticas de saúde da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e
.? I Ministério da Saúde. § 1°. As ações e os serviços de saúde mencionados no caput se "j, 'desenvolvidos de maneira sistêmica, compondo uma rede regionalizada e hierarquizada.
, em nível de complexidade cresGente do SUS do Estado da Bahia. da qual a Fundação .

parte integrante. § 2°. A Fundação deverá observar todos os princípios, diretrizes e base
do sLJs e da atenção básica brasileira. em especial: a) inserção na rede de cuidado
ntegrais. compreendendo a promoção. proteção e recuperação da saúde seja no
s rviços de atenção básica, no âmbito familiar ou comunitário; b) garantia tanto d,_(~\
olhimento e primeiro contato como do cuidado longitudinal; c) a valorização do vínculo'" ~

- I a responsabilização com o usuário e o território, a efetivação da referencia diagnóstica .
• 7. erapêutica com a devida coordenação do cuidado do usuário nos serviços de saúde; d)

busca permanente da ampliação da autonomia do usuário e da comunidade, da melhor
da situação de saúde e da qualidade de vida, da mudança dos modos de viver e trabalha·
da pessoas e coletividades; e) a efetivação de um modelo de gestão democrático
participativo, que envolva cotidianamente o conjunto dos sujeitos, desenvolva
potencialize o planejamento ascendente, a pactuação de resultados e metas quantitativ

I e qualitativas, a aplicação de indicadores de desempenho e eficácia social e a participaçã

~

' 'na implementação de serviços e ações eficientes e efetivas em relação aos gastos do
" I recursos públicos que lhe forem destinados; f) sup,!3rvisão técnica, controle e regulaçã
" c0r:!Jdiretrizes pactuadas nas instâncias municipais. regionais e estaduais de gestão d

. ',' , '.'OS; g) fiscalização e acompanhamento pelos conselhos de saúde dos entes' federativo
, responsáveis pelos serviços de saúde objeto dessa Fundação, e respectivas linhas d
cuidados à saúde. Art. 3°. A fim de preservar o compromisso básico de sua missão,
FUNDAÇÃO organizar-se-á e funcionará de acordo com os seguintes princípios e normas
I - Adoção dos princípios e diretrizes do SUS nas atividades que desenvolver; 11- Vedaçã ",'

\\, de distribuição de parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a título de vantag ,,- -\
~ lucro ou participação nos resultados aos seus diretores; e 111- Prevalência do inter~ . f~\..)

I'r opulação na garantia de seu direito à sa~de e prestação de serviços de f n:R .;;p ,
célere~ hU,mana, .quali.tativa e ef~ciente. CAPITULO 11 ~O~ OBJET.IVOS ~.!Y::r:~,. "cl\ltfl~' ~-:::r>()
pela flnal!.dade Inscnta no. artigo .2°.. e com observancla .do dlSpos,torJ . '" ",f1'iS-'). ° r' •S1 :.(\'~
FUNDAÇAO adota os seguintes obJetivos: I - Atuar de forma Integrada e\d'e '. C \m· ,~
políticas de saúde dos municípios instituidores e contr.atantes e com as p\\'~i ãs ~~ ti. ,§1G.~-~
nacional de saúde; 11- Promover a educação permanente do eessoa ~",('M::>lJJilt~\ ~

, in.stituidore~, e contratantes relacionados à atuação da FUNDAÇAO aludid'a"a~ 111
. Realizar -ómpras de iJlsumos e equipamentos, bem como contratar maniliénção par
. gâr nt' o funcionamento dos serviços de saúde dos municípios instituidores

~

COi - tantes; IV - Estabelecer parcerias' de cooperação técnica, celebrar acordos .

.

tratos. convênios e outras espécies de ajustes com municípios, s dos e União, co ':~i .
órgãos ou entidades públicas ou privadas. bem como enti d s nacionais o VI)

. ~ ") internacionais, com o obje~ivo de c~mprir sua finalidade e ntribuir para '.~""-"'~"'<

~

' I dese.nvolvimento da,atensão ,à saúde. T~TU~O I DA ESTRU!Uf~.A ~G NIZ!\CIONA (~~; o._iL
(-;:~iSAPITUb~1 DOS O " ~RE9AO~ I MINLSTRA, AO.'\~, _ -"Sãot~ãoS d \'< ,'•
. c.~~ ~~__ ~I.1~_çfu_ -~ ~ / ~ I~,' _ --~~~'\ \. '@

~
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Fiscalização da FUNDAÇÃO:
uperior, controle e fiscalização; 11 -

nselho Interfederõtivo, órgão consultivo e de supervisão superior; 111 - Diretoria
ecutiva, órgão de direção subordinada e de administração superior, responsável pela

ge tão técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional da FUNDAÇÃO. IV -
Conselho Fiscal; CAPíTULO II DO CONSELHO CURADOR. Art. 6°. O Conselho Curad r
será composto por 14 (catorze) membros, para um mandato de 3 (três) anos, permiti a
apenas 2 (duas) reconduções, da seguinte forma: I - 4 (quatro) secretários de saúde
representantes dos Municípios instituidores, eleitos pelo Conselho Interfederativo, dentre
seus integrantes e com notável conhecimento em saúde pública e idoneidade moral,
sendo vedada a escolha de secretários de saúde que estejam ocupando cargos de
representação no Conselho de Secretários Municipais de Saúde; 11 - 1 (um) secretário de
aúde eleito pelo Conselho de Secretários, Municipais de Saúde, escolhido
specificamente para este fim; 111 - 2 (dois) membros representantes da Secretaria da
aúde do Estado da Bahia, escolhidos dentre pessoas de notável conhecimento em saúde '
ública e idoneidade moral; IV - 2 (dois) membros representantes do Governo da Bahia,

,..escolhidos dentre pessoas de notável conhecimento em saúde pública e idoneidade
~ moral; V - 2 (dois) representantes dos empregados da FUNDAÇÃO, escolhidos por eleição
, direta, organizada pela FUNDAÇÃO em conjunto com as entidades sindicais que os
.. representem; VI - 1 (um) representante membro do Conselho Estadual de Saúde indicado
pelo mesmo dentre a representação dos trabalhadores; VII - 1 (um) representante membro
o Conselho Estadual de Saúde indicado pelo mesmo dentre a representação dos
usuários; VIII - 1 (um) representante das Universidades Públicas da Bahia, escolhidos

[I< dentre pessoas de notável conhecimento em saúde pública e idoneidade moral. § 1° - O
'r, presidente e o vice-presidente do Conselho Curador serão escolhidos dentre os'"
l, representantes indicados na alínea I e 1II através de votação da qual participam todos o o

~o seus membros; § 2° - A cada membro titular corresponde um suplente eleito ou indicado
) pelo mesmo processo previsto no caput. § 3° -, 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. § 4°. o

(~~ Haverá sempre a participação dos membros da Diretoria Executiv~ nas reun.i~es do\1) Conselho Curador. § 5°. Os membros do Conselho Curador exercerao suas ativIdades
'r,!) gratuitamente. § 6°. Nas hipóteses de falecimento, renúncia, destituição ou
--~) incompatibilidade de um membro Titular, o Conselho empossará o Suplente e
:::-) providenciará a indicação de um novo membro Suplente, nos termos do disposto no caput,
i~'-~~no prazo máximo d.•e sess~nta dias. § 7° O Conselho Curador é responsável pelo
q) estabelecimento das metas da FUNDAÇÃO, pela forma de sua execução, transparência

~ de gestão e pelo controle do seu desempenho, objetivando a garantia de serviços públicos
I' 0"1 ,de qualidade à coletividade. §8° O Conselheiro que faltar, no período de um ano, a três o

-l:.!1;"'i-o

, euniões ordinárias consecutivas ou a 40%, do total das reuniões daqUele~ perde,Eã ( ..
\o~ZfD seu mandato. Art. 7°. O Conselho Curador reúne-se ordinária e extraordinar,·amento/§. . o;

As reuniões ordinárias são mensais ou bimensais, de acordo com avaliaç, o e ~ R.'
,_ n~e~~kSi?ade e d~elibe.ração do próp~'O~~r'~IIO em~~peo.4 , e ando ~'. -0"/
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~ Wó da um dos membros do Cl~~selho, com antec'êaência mínima de cinco dias úteis. §?- .
). s reun;õas extraordinárias podem realizar-se a qualquer tempo, quando assunto d .

elevân",la o exigir, e serão convocadas pelo Presidente ou por pelo menos sete membro
do C')nselho, com antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas': §'3°.q aviso d
cor>Jocação da reunião, que só se realizará fora da sede da FUNDAÇÃO· por ,motivo

~ '\j .'·stificados, mencionará local, data, hora, matéria a ser tratada e será expedido por vi
"'\~ i tal ou por meio eletrônico aos Conselheiros, em qualquer das hipóteses mediant

'\ ('\)mprovante do envio e da recepção, acompanhados de cópia dos documento1) necessários à discussão da pauta. § 4° Nos casos de licença, falta ou impedimento legal
ocasional ou temporário, o Suplente substituirá o membro Titular e terá direito a voto. § 5
A sessão do Conselho só poderá instalar-se com a presença de no mínimo oit
Conselheiros. § 6° ° Presidente do Conselho terá, no caso de empate nas deliberaçõe
em duas votações seguidas, voto de desempate. § 7° A reunião do Conselho pode se
secretariada por um Secretário ad hoc, escolhido pelos presentes ou dentre empregado
convidádos para secretariar a reunião; dos trabalhos e deliberações lavrar-se-á ata, e
folhas soltas, numeradas e rubricadas, que ficará arquivada com a lista de presença do
participantes da reunião, incluídos os convidados. § 8° Toda matéria objeto de deliberaçã
do Conselho Curador será encaminhada ao Diretor-Geral para conhecimento
~ublicização. § 9°. O Conselho Curador poderá nomear uma Comissão d
Ãssessoramento para ajudá-lo na análise técnica de questões objeto de sua
deliberações, composta de no máximo três membros, devendo a escolha recai
brigatoriamente dentre pessoas com notório conhecimento na área de saúde coletiva
gestão, administração, contabilidade ou orçamento e ilibada conduta profissional e ~&",
, . 8°. O Conselho Curador deverá reunir-se ordinariamente, a cada ano, para examlll~r
'provar: 1-até o dia 30 de abril as demànstrações contábeis e o relatório circunstanci§lCl',
as atividades realizadas no exercício anterior, elaborados pela Diretoria Executivà
apreciados pelo Conselho Fiscal; 11-até 31 de dezembro de cada ano o plano d
atividades e a previsão orçamentária para o exercício seguinte, elaborados pela Diretori~ )
Executiva e apreciados pelo Conselho Fiscal. Art. 9°. Além do dever primordial de vela

I
pelo aprimoramento das atividades da FUNDAÇÃO e exercer, coletivamente e mediant
iniciativa de cada um dos seus membros, permanente interação com a Diretoria Executiva ~
compete, privativamente, ao Conselho Curador: I - Reformar o Estatuto, respeitando ~
uorum indicado no §1° desse artigo, em reunião cOl)vocada exclusivamente para esse fi
e 011'1 a participação obrigatória da Diretoria Executiva, devendo ainda ser aprovado po
maioria simples no Conselho Interfederativo e ser submetido à Promotoria de Justiça d
Fundações; 11- Opinar sobre a extinção da FUNDAÇÃO, respeitando o quorum indicaê;l ,
no §1° desse artigo, em reunião convocada exclusivamente para esse fim e com \
participação obrigatória da Diretoria Executiva, que só poderá se efetivar mediant

- aprovação de 2/3 (dois terços) no Conselho Interfederativo, notificação da Promotoria
Justiça de Fundações e autorização legislativa de pelo menos sessenta por cemó'~
instituidores; 111- Aprovar: a) oylano anual e plurianual da Fl}NDAÇÃO; b)o)~e~""- t. 3JJ.
/lSpnselho Curador; c) o Regimento Interno da FUNDAÇAO, conform~ Pj,.~\PW~J.. '~1:~.\J~.S.
orr;~toria Executiva; d) a prestação de contas anual da Diretoria Executiva, '0 I~ ?i _.O~~::';~\
a sua análise, requisitar auditoria independente; e) as prestações de contaefe_r~' O~;.".~,/
recursos específicos e que devam, isoladamente, ser encaminhadas ao \ÓFg'ãpR\~ ,'~
Administração Pública que os concederam; f) o orçamento da FUNDAÇÃO; g a ,,6st
de gestão; h) os Anexos do Regimento Interno que disciplinam o sistema de gestão d
pessoas, compreendendo o quadro de pessoal; o plano de desenvolvimento de pessoal
o plano de emprego, cárreira e salários; o regulamento que disciplina a avaliação d ~~'
esenvolvimento funcional, bem como os reájustes salariais e a remuneração, inclusiv - - .
dos membros da Diretoria Executiva, que deverá ser compatível com a do mercado d (.'1;~~::
,trabalho p_ara profissionais e car~os eq~ival~ntes, não podendo Ser sup.erior 't1j) o~
remunezçao do't~to. fed~el do.po..~~r e.xecutlvo; I) o R..eg~lamento c.o.11'1, .S.Proc~dl~en. to~ I:.~t.i.-.~-.~,.J

,. pa,ra. ~ . nt ta :ao de. ~essoal IIlc~ullldo o e.st.abeleclmen _~e Itenos t~c~ICOS ç"~
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Diretor Executiva; j) o Regulamento c m o 6 edime tos para s,e ato pertinentes
a obras, serviços, compras, alienação e locação; k) o Anexo do Regimento Interno que
define a estrutura organizacional da FUNDAÇÃO e as atribuições dos seus
administradores.e gestores e empregados; I) a contratação de empresa de auditoria "
independente para a realização do exame das demonstrações financeiras, exigidas por lei

por órgãos de controle externo; m) a compra de bem imóvel e móvel de valor vultoso~ .
co forme disposto pelo próprio Conselho Curador. IV - Nomear e destituir: a) o
Diretor-Geral, em reunião convocada exclusivamente para esse fim; b) com a indicação do - f-

N 'retor-Geral, os demais Diretores membros da Diretoria Executiva, em reunião convocada,
c\usivamente para esse fim; V - Exercer a fiscalização e o controle dos atos da Diretoria

Ex cutiva; VI - Solicitar, por qualquer dos seus membros, aos empregados com cargo de
. dire.ção, esclarecimentos, informações e prestações de contas eventuais; VII- Encaminhar
á Promotoria de Justiça de Fundações até 30 d,e junho de cada ano a prestação de contas
çlo exercício anterior. VIII - Receber doações; ~ IX - Deliberar, em instância final, sobre os

- . dimaiS assuntos de interesse da FUNDAÇAO. X- Decidir os casos omissos nesse
,. e tatuto, submetendo a deliberação á Promotoria de Justiça de Fundações. §1°. As

d liberações sobre as matérias constantes dos Incisos I e II serão tomadas pelo voto de
n mínimo 10 (dez) membros do Conselho, as dos Incisos III e IV pelo voto de no mínimo
9 (nove) membros do Conselho e, sobre os demais assuntos, com o voto de pelo menos 8
(oito) membros. §2°. Caso as deliberações sobre a Reforma do Estatuto constante no . ,
Inciso I não sejam aprovadas por unanimidade dos presentes, deverão os Administradores
da FUNDAÇÃO, ao submeterem o estatuto ao órgão do Ministério Público, requerer q e
seja dada ciência á minoria vencida para impugná-Ia, se quiser, em dez dias. §3°.
Regimento Interno e seus anexos deverão ser encaminhados á Promotoria de Justiça d
undações para exame. §4°. Não serão objetos de deliberação as propostas devi modi!icação dos artigos 1° e 2° do Estatuto, salvo em decorrência de disposição legal.

'ó CAPITULO 111 DO CONSELHO INTERFEDERATIVO Art. 10. O Conselho Interfederativo"
e5' órgão de supervisão superior e consultivo de direção é composto pelos secretários é
J saúde dos municípios instituidores da FUNDAÇÃO, por 4 (quatro) representantes
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e por 2 (dois) secretários de saúde de municípios
não instituidores de cada macrorregião de saúde, mas que mantenham contrato de gestão
com a fun.dação. Art. 11. O Conselho Interfederativo escolherá seu presidente e

"ft vice-presidente dentre os membros instituidores da FUNDAÇÃO para um mandato de 2bf (dois) anos, renovável por igual período. Art. 12. O Conselho Interfederativo elegerá, em ('
~) reunião convocada para este fim, 4 (quatro)' secretários de saúde de municípios :"
li instituidores da FUNDAÇÃO, para que componham o Conselho Curador conforme o Art. .
') 6°. Art. 13. O Co"nselho Interfederativo deverá ser ouvido sobre aspectos de gestão da
');i estratégia de Saúde da Família da FUNDAÇÃO, tanto pelo Conselho Curador como pela W.~ > Diretoria Executiva. Art. 14. O Conselho Interfederativo, no exercício de seu papel de

\Pi
tGo~...·~.V fiscalização, S. c:?licitaráprestação de contas e poderá exigir auditoria das ações e finanças ...

'" ,) da FUNDAÇAO. Art. 15. O Conselho Interfederativo reúne-se ordinária e ( :)
extraordinariamente. § 1° As reuniões ordinárias deverão ocorrer no mínimo 2 (duas) i

. vezes a cada ano e.' quando n~- ~.r~fixadas em calendário anual, seráo convoca. das ..~.
• 25009\'_9~_ ..~.;.~~*~~.~-'-f-",;:--~r1~p~~;).\iv I .~.--'·A-.,~\ I.V/ /',. l'\'./ -----.1J.!U 1vY) ~~
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n).Íflima de dez dias úteis. § 2° A sessão do Conselho Interfederativo só poderá instalar-s
com a presença de no mínimo metade de seus membros. Art. 16. O Conselhn~·~Ilterfederativo deverá elaborar e aprovar seu Regimento disciplinando seu funcionamento

'W arágrafo único. A supervisão exercida pelo Conselho Interfederativo, não dispensa
. exercício das funções institucionais do Ministério Público no velamento das 'fundações
, CAPiTULO IV DA DIRETORIA EXECUTIVA Art. 17. A Diretoria Executiva, órgão d

~
~

'reção subordinada e de administração superior, é constituída dos seguintes membros:
" ire!or-~era.l; II - Diret<:r Administrati~o e Financei~o; 111 - Diretor de Desenvol.vimento d

o, Ate çao a Saude; IV - Diretor de Gestao da Educaçao e,do Trabalho. § 1° O Diretor-Gera
será indicado pelo Conselho Curador para um mandato de 3 (três) anos, permitida apena
2 (duas) reconduções por iguais' períodos. § 2° Os demais Diretores serão indicados pel
Diretor-Geral e aprovados pelo Conselho Curador dentre profissionais de notóri
conhecimento e experiência nas áreas de atuação da Fundação, conforme disposto n
regulamento previsto no art 9°, alínea 111, letra i, para um mandato de três anos, permiti~
apenas duas reconduções por iguais períodos. § 3° Os demais cargos da Diretori.
Executiva, inclusive de seus assessores, coordenadores e sub-coordenadores, conforme
disposto no plano de emprego, carreira e salários e plano de desenvolvimento de recurso ~
, manos e no regulamento previsto no art 9°, alínea 111, letra i, serão de livre admissão
- xoneração, nomeados pela Diretoria Executiva e referendados pelo Conselho Curad .
4° O Diretor-Geral e os demais Diretores são responsáveis pelos atos praticados e
desconformidade com a lei, com o estatuto da FUNDAÇÃO, com o Contrato de Gestã
firmado com as Secretarias Municipais de Saúde, com a Secretaria da Saúde do Est cU;
da Bahia, com o Ministério da Saúde e com as diretrizes institucionais emanadas pel
Conselho Curador. Art. 18. O Diretor-Geral representará a FUNDAÇÃO em juízo ou for

o dele, ativa ou passivamente. Parágrafo 6nico. O Diretor-Geral será substituído em sua

~

faltas e impedimentos pelo Diretor de Desenvolvimento da Atenção à Saúde, e n

l
oausência deste, pelo Diretor_Administrativo e Financeiro. Art. 19. Além do dever primordl

. í, de administrar a FUNDAÇAO no sentido da consecução dos objetivos enunciados n
I artigo 4°, compete à Diretoria Executiva: I - Elaborar, para deliberação do Conselh
,..' Curador: a) Os planos anual e plurianual da FUNDAÇÃO; b) As propostas de contrato d

gestão a serem discutidas com os entes instituidores e contratantes; c) O Regiment i
Interno da FUNDAÇÃO, seus Anexos e Regulamentos Específicos previstos nesf,- \"'-1'
Estatuto; d) A Estrutura Organizacional; e) Até 30 de novembro de cada ano, o Plano d\J
Atividades e a previsão orçamentária para o exercício seguinte; f) Até 30 de março d
cada ano, o relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas e o demonstrativo d
situação econômico-financeira da Fundação no exercício findo. II - Analisar e referenda
previamente à deliberação do Conselho Curador, a prestação de contas, a propo~
orçamentária e o plano de atividades para o exercício seguinte; 111 - Baixar normayti' .
rotinas e estabelecer procedimentos para o adequado funcionamento da FUNq.b?'~. ~' ~
tocante aos assuntos técnicos, científicos, de ensino, ~dministrativos, fjJ:léf~-~ " ~\Y' .
pessoal e de serviços; IV - Gerir o patrimônio da FUNDAÇAO; V - Cum'pri(§~' ' -1]J~ ~~
9 presente Estatuto, as políticas, diretrizes e as deliberações do con~'eFh,Ó ~~~~.'1 J~tr-~'!/'
. ropor, para posterior deliberação do Conselho Curador, a criação\~ e á ~ffàs o /

coordenações, sub-coordenações, núcleos e outros órgãos, de natureza\., [. t~., .'
temporária; § 1° São reservadas á Diretoria Executiva outras atribuiçõe ~ue '- - Ih
sejam vedadas por este Estatuto e se compreendam no âmbito na de su
~ompe~cia. Art. 20. A Diretoria Executiva reúne-se, ordinariamente, a cada quinze o
rínta las, de acordo com avaliação de necessidade e deliberação da própria Diretoria e

, ca período específico~ e, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor-Geral. c()l
'1 reunião da Diretoria Executiva será secretariada por um Secretário 1d{IOC, escolhid V~

~

elos presentes ou dentre empregados da FUNDAÇAO; dela, lavrar-se-~ ta, por folha ,{~ ,"- ,
soltas, numeradas o e r~bricadas, que ficará arquivada com a lista d~ resença do 5~_L.t'!'"_
participantes da mes a. § 2° Quando hou~er motivo ponderável, Dir t ria Executiv ,( J

! ' pOde~. eunir-se f~ a sede da FUNDAÇAO. § 3° A Diretoria EX; utiv~pode convida :i!::,~
,em ros, ,do 6, Qg, Cura r.jpara, Isolada nte, em missã m grupo d \0)/f!l/I.
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trabal O, tratar de assuntos esp ciais ue forem objetos de delib ção do
Curador ou da Diretoria Executiva. SEÇÃO I DO DIRETOR-GERAL Art. 21. Ao
Diretor-Geral compete dirigir a FUNDAÇÃO de acordo com o disposto neste Estatuto e
c~m as deliberações do Conselho Curador e da Diretoria Executiva. § 1° Cabe ainda ao '.J.

l Diretor-Gerai: 1) indicar para aprovação do Conselho Curador os demais Diretores
embros da Diretoria Executiva; 2) nomear coordenadores, sub-coordenadores e ' .
sessores e submeter a referendo do Conselho Curador; 3- convocar e presidir as :~

re iões da Diretoria Executiva, organizando-lhes a pauta ou ordem do dia; 4 - coordena /~,
as ações desenvolvidas pelos demais membros da Diretoria Executiva e dos
sponsáveis, bem como das coordenações, núcleos e assessorias; 5 - assinar ato,
k!ment~ .ou co:re~po~dência em nome da. ~UNDAÇÃO _ou que im~liq.u~ obri.gação ou

esponsabllldade Institucional; 6 - receber auxlllos, subvençoes e contnbUlçoes diversas; 7
assinar, em conjunto com o Diretor Administr9tivo e Financeiro ou, no impedimento
e te, por responsável pelo setor financeiro ou.o Diretor de Desenvolvimento da Atenção à
S~~, 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
stejam no âmbito de sua competência; 8 -'elaborar a proposta do contrato de gestão
ara discussão e aprovação na Diretoria Executiva e posterior encaminhamento ao
onselho Curador; 9 - discutir e firmar com os entes públicos do estado da Bahia er'
overno federal, o contrato de gestão. 9 - Autorizar: a) a aquisição de bens móveis e
serviços e a realização de obras, de acordo com o orçamento, respeitado o disposto no
art. 8°, letra k; b) a contratação e a dispensa do pessoal do quadro permanente o

I eventual, temporário e de confiança da FUNDAÇÃO, de acordo com o plano de atividades
e plano de emprego, carreira e salários da FUNDAÇÃO; c) as publicações e

<, comunicações externas, incluindo a correspondência institucional; d) a celebração de_
" ,onvênios, contratos, programas e projetos em geral; e) ad referendum do Conselh '~:' I !

C'ur<;ldOr,.ao qual se. justificará a medida por escrito: 1. a transposição de recursos de um '\.\\
ação ou element'o de despesa para outra rubrica; o desdobramento da despesa por novos ~

~ elementos'é a alteração de dotações existent~s; 2. as despesas e operações financeiras' ,
Ó não previstas no orçamento da FUNDAÇAO, nos casos de emergência, quando '
c9 caraC?terizada a urgência de atendimento de situação que possa comprometer 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 ouu\ comprometer a segurança de pessoas, bens e serviços, e desde que não haja tempo de
Ir9P reunir o Conselho, justificando a medida, por escrito; 10 - Encaminhar, trimestralmente, ao
11'<'0 Conselho Curador, para distribuição aos Conselheiros, em especial ante~ das reuniõesr~)ordinárias do colegiado, relatório financeiro e de atividades da FUNDAÇAO, bem como
~ transmitir ao Conselh'? Curador, em qualquer tempo, opiniões e recomendações de

(~~) interesse da PUNDAÇAO; 11 - Exercer o poder disciplinar; 12 - Movimentar as contas
!.••.~rj~1,:),bancárias e' emitir cheques sempre com. a assinatura do Diretor Administfrtivo\ttV-y.~;;Financeiro: o qual poderá ~er ~ubst!tuído ~m suas f~ltas e impedin:entos_ pelo " iretor e
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}'>'J"'1-{uradorl os pedi~é cessão temporária ou a ubstituição d~S:ê dlreifus. sECÃo I
D DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Art. 22. Ao Diretor Administrativo
Financeiro co_mpete: I .. Coordenar as atividades administrativas, econômicas e financeira

-) a FUNDAÇAO, auxiliar o Diretor-Geral no desempenho do seu cargo e substituí-lo el
. uas faltas e impedimentos legais, ocasionais e temporários conforme art. 16 e se
parágrafo; 11- Difundir os objetivos e ideais da FUNDAÇÃO perante órgãos públicos
privados; 111- Estimular e manter intercâmbio com pessoas e entidades interessadas n
~nsecução dos objetivos previstos no artigo 4°; IV - Colaborar com os Responséveis n
(j~envolvimento de atividades administrativas dos serviços que compõem a estrutura d
Fundação; V - Propor á Diretori,a Executiva medidas e programas visando a captação d
recursos para o desenvolvimento da FUNDAÇÃO, incluindo doações, patrocínios d
programas e investimentos; VI .. Diligenciar no sentido da obtenção de apoio material par
as atividades da FUNDAÇÃO; VII - Planejar, coordenar e preparar os processos d
compras, conforme necessidades dos serviços e unidades da FUNDAÇÃO, nos termos d
regulamento de licitação e contratos específico. VIII - Gerir as ações e contratos relativo
a investimento, desenvolvimento e manutenção da infra-estrutura e serviços d

. FUNDAÇÃO; IX - Gerir Convênios e Contratos celebrados com os Entes Federativos qu
-~- se relacionam com a FUNDAÇÃO; X - Elaborar e controlar o plano de contas e
. ~ execução financeira da Fundação, conforme cronograma de desembolso previsto

Contrato de Gestão; XI - Participar da elaboração e consolidação do planejamento físico
financeiro da Fundação; XII - Oferecer suporte especializado para as áreas finalísticas di-
Fundação e efetivar a projeção de despesa de pessoal; XIII - Propor ao Diretor Geral;'
qual poderá decidir ad referendum do Conselho Curador: a) propostas de transposiç o d
recursos de uma ação ou elemento de despesa para outra rubrica; o desdobramento d
espesa por novos elementos e a alterC}ção de dotações existentes; b) as despesas

::-,perações financeiras não previstas no orçamento, nos casos de emergência, qua> .
caracterizada a urgência de atendimento de situação qUe possa comprometer a seguranç
de pessoas e bens ou a eficiência de serviços; c) as medidas da alçada deste, quand
caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa causar prejuízo o ~~,
comprometer a segurança de pessoas, bens e serviços, e desde que não haja tempo d ~
reunir o Conselho, justificando a medida, por escrito. XIV - elaborar a prestação de conta '
anual e outras específicas da FUNDAÇÃO. XV - auxiliar na construção do Regiment
Interno. SEÇÃO III DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO À SAUDE .A::rt;\:À
R3. Ao Diretor de Desenvolvimento da Atenção à Saúde compete: I - Coordenar a' \j

~

' atividades de desenvolvimento da atenção à saúde e prestação de serviços da área d
~ atuação da FUNDAÇÃO, auxiliar o Diretor-Geral· no desempenho do seu cargo '!3
- substituí-lo em suas faltas e impedimentos legais, ocasionais e temporários, conforme art .' (,
~ \ 16 e seu parágrafo; 11- Organizar, com o apoio dos Responsáveis, as atividades d ....:-
~ . Fundação; 111- Gerir o processo de pactuação dos Contratos de Gestão com os e! .',~S\ '-J ~ ,
......públicos no tocante a prioridades, metas, resultados, estratégias, planos de a~yid" ; .)~

funcionamento e organização dos serviços de atenção à saúde, be,rJ)/,c'-. "~I se", 'i':..:;P
responsável pelo ~compa~hamento, controle,. mo~itor~mento e f~~I~rrr:-, ' .~~.t' \ ,~ 'D".ç)

,.--Contra!os; IV- Pla~eJa~ e genr o. processo de ApOIO Instltuclon.~1 aos Mun{cl I ~~,o ,I:' ' ,v?- ii'U x\~
de Saude com a finalidade de Implantar, desenvolver e qualificar as aç- ç a ~,i:fi,.'_,\~
tenção básica do município contratualizadas nos planos de atividades; ~ E~' ~r'~:»:"'"

I onselho Curador para apreciação: a) planos de atividades e serv ~ÓS, gJ9Pa1'/> ,
especificos, da FUNDAÇÃO, atualizado anualmente, com indicadores de dàs.erfípenho /;'!~~>:,'

c II qualidade, globais e específicos, para cada município e serviço; e b) proposta d / oq v"~
, monitora;nento. e avalia .•ção, _em .di~logo com. a propost~ estabelecida. pelas pOlíti~a'-~;':-.o~-~-
, Y' S ad ál e naCional de atençao baslca; VI - Dotar os serviços de capaCidade resolutiva "'-C-/~'f

c o fim de alcançar eficiência e efetividade na atenção à saúde da popu(=içãO; VII ,:o- '0_.'

xiliar na elaboração do Regimento Interno; VIII ':. Colaborar no ~senvol~i ento da \~
atividades_ científicas e as que visem a incorporação de tecnolo la as tivi ades d N)

I FUNDAÇAO; IX - Es~abelecer intercâmbio com entidades, serviços emp esas f culdades êJJ
institut?s, depa~mi=ntos que constituam parcerias no d v vimen da _aúde; X <J

,i- .,C,.OI.;;Jibrar com ~.eri1.'ais ,Diretores na promoção, ar .anf-,ã ~,di!Y~ d e~v.. ,tos d.. <':ÔJ~1/ lr/\~~- --- ~ ...- \._ íl
?1(~~~~-(- ~1d0~.~-::~~~A::.~. -~~~ ~~\~)!'J~41~""~-~,-~::'~~~-»;,(~~

• " ...' c." o - , __ ;::," -- >' ,~.o.j1..,) / \/ /"-;;:,:;P , . . • \) ': " '
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natur-e a científica, educacional e cu tural. ° IV Do iretor de4 estão DA Educaçã· '
E do Trabalho Art. 24. Ao Diretor de Gestão da Educação e do Trabalho compete: I -
Auxiliar o Diretor-Geral no desempenho de seu cargo e coordenar as atividades de gestão ~
da educação dos trabalhadores da FUNDAÇÃO e dos municípios que celebram contrato ~~

gestão com a mesma e de gestão do trabalho dos trabalhadores da FUNDAÇÃO; 11 -
ar ~nizar, com o apoio dos Responsáveis, as atividades da Fundação; 111 - Gerir o
. rocesso de Formação, Qualificação e Educação Permanente dos trabalhadores d
, NDAÇÃO e dos municípios que celebram contrato de gestão com a mesma, de acordo

. " ~m o previsto em cada contrato; IV- Planejar o desenvolvimento do pessoal e gerir as
~ relà~es de trabalho e carreira da FUNDAÇÃO, com a finalidade de qualificar as ações e <

serviços de saúde e desenvolver os trabalhadores um espírito de humanismo,
~ ofissionalismo, comprometimento; democracia, participação e excelência no
\..~ desempenho de suas funções com o fim de alcal1Çar resultados qualitativos; V- Propor,

planejar, contratar, desenvolver e coordenar avaliações, estudos e pesquisas relativas aos
. ~alhadores e ações da FUNDAÇÃO; VI:- Apresentar ao Conselho Curador para
apreeiação: a) plano de empregos, carreira e salários da FUNDAÇÃO; b) proposta de
a ualização e negociação do acordo coletivo de trabalho com os empregados da .
F NDAÇÃO; c) política de. educação permanente da FUNDAÇÃO, em diálogo com a
p litica nacional e estadual de educação permanente para o SUS; d) análises, avaliações
e pesquisas relativas ao perfil, à gestão da educação e do trabalho do pessoal próprio da

NDAÇÃO e dos muni.cípios instituidores e contratantes; VII - Auxiliar na elaboração do:
Regimento Interno; VIII - Coordenar as atividades científicas e as que visem a

c incorporação de tecnologia nas atividades da FUNDAÇÃO e colaborar naquelas
. relacionadas ao desenvolvimento técno-assistencial;IX - Estabelecer intercâmbio co
:J
(,)entidades, serviços, empresas, faculdades, institutos, departamentos que constitua
.arc13rias no 'desenvolvimento da saúde; X - Colaborar com os demais Diretores n
promoção, organização e difusão de eventos de natureza científica, educacional e cultural.

fJ SEÇÃO'V DA ASSESSORIA JURiDICA Art. 25. A FUNDAÇÃO contará com uma
~ Assessoria Jurídica, s~bordinada à Diretoria Executiva responsável pela representação \. \) ,
61 judicial da FUNDAÇAO. Art. 26. A Assessoria Jurídica será chefiada por um \ÇS
Ó I:\dvogad9-Chefe, de livre nomeação, conforme' o disposto no art. 15 § 3°, escolhido dentre I "

profissionais de notável conhecimento jurídico e r_eputação ilibada, com no mínimo, três c'

anos' de inscrição na OAB. Art. 27. A FUNDAÇAO poderá, em situações previamente,FJ:. justificadas e de comum acordo com seu Advogado-Chefe, contratar serviços jurídicos de' •V)J consultoria e conten~ioso de terceiros. SEÇÃO VI DAS COORI?ENAÇÕES, DEMAIS
'» ASSESSORIAS E ~UCLEOS DO ORGANOGRAMA DA FUNDAÇAO Art. 28. A Diretoria
..L.!) Executiva formulará em, no máximo, 90,. dias, uma proposta de Regimento Interno, que
/\ será apresentada para aprovação do Conselho Curador, contendo o organograma .--:'·.,.~:r necessário para o bom e adequado funcionamento e consecução dos ob}etivos da

~"':.~ 6) FUNDAÇÃ.C?, podendo propor a ?ri~ç~o de Co?rden.ações e Sub.-C?o~rdenaç~s que~~ ~'\

~

. ~ responsabilizem por parte das atnbulçoes das Dlretonas, Assessonals Iigadas!metam!~~ ."
" . ,. à Diretoria Geral, Núcleos e outros órgãos para o desenVOIViment~otp ativi a~s
-' específicas e/ou regionalizadas da FUNDAÇ,f\O. Parágrafo único: Com o i 'Úito d _o15te~ :x.

25009.01 9 -~._ .. _- ~---=A==-~~::sJ~J-- --:~1s--;a! r- -_ --=;/ --- )----7)r o/J~fJ7J)?í -"1.fJ:,-:--\"{ ,A1.{\~- .<=---..J,~\ ..J'! <r =~, r t~:J4i!fj:~~?fft:;:;::(:::-;,'{lI{ L" ~L-
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presentar o regimento inte~o:"apresentará também-para aprovação no Conselh '
Curador, Regulamento estabelecendo critérios técnicos e exigências para o exercício da(6\ ' f ções gerenciais e ocupação dos cargos diretivos da Diretoria Executiva. CAPíTULO V

~. O CONSELHO FISCAL Art. 29. O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, '
omposto de 3 (três) integrantes efetivos e 3 (três) suplentes, escolhidos' pelo Conselh
Interfederativo para um mandato de 3 (três) anos. § 1°. O Conselho Fiscal reur)ir-se-'
rdinariamente a c'ada' 6 (seis) meses e extraordinariamente sempre que necessário o
~ndo convocado pelo Conselho Interfederativo. Conselho Curador ou pela Diretori

Ex~\utiva. § 2°. Ocorrendo vaga em qualquer cargo de integrante efetivo do Conselh
~iscàl, caberá ao respectivo suplente substituí-lo até o fim do mandato para o qual fo
eleito.§ 3°. Ocorrendo vaga entre os integrantes suplentes do Conselho Fiscal, o Conselh
Interfederativo se reunirá no prazo máximo de 60 (trinta) dias após a vacância, para elege
'!Jovo integrante. Art. 30. São atribuições do Conselho Fiscal: 1- examinar os livro
Q,tábeis e quaisquer outros documentos da Fundação; 11-fiscalizar os atos da Diretori

, Executiva e verificar o cumprimento dos seus deveres legais, estatutários e regimentais
~ 111-comunicar ao Conselho Curador e à Promotoria de Justiça de Fundações erros
'~1-",fraudes ou delitos que descobrir, sugerindo providências úteis á regularização d
1 . Fundação; IV- opinar sobre: a) as demonstrações contábeis da Fundação e demais dado
~I\ concernentes á prestação de contas perante a Promotoria de Justiça de Fundações; b)
L , .

~4'; ,balancete semestral; c) aquisição, alienação e' oneração de bens pertencentes . "" (
- 'J ,Fundação; d) o relatório anual circunstanciado sobre as atividades da Fundação e su

situação econômica, financeira e contábil. fazendo constar do parecer as informaçõe
complementares que julgar necessárias à deliberação do Conselho Curador; e) o plano d
tividades e a previsão orçamentária. TíTULO 111DO PESSOAL Art. 31. As relações d- ,

- . abalho do pessoal da FUNDAÇAO serão as da Consolidação das leis de Trabalho
provada pelo Decreto-lei n. 5.452, de 1° de maio de 1943, e a legislação trabalhist
correlata, em regime de emprego. Art. 32. A investidura nos empregos no Quadro, d, ~- .~

Pessoal Permanente da FUNDAÇAO dar-se-á por meio de concurso público de provas çt _
de provas e títulos, conforme disposto em Regulamento aprovado pelo Conselho Curador .....,
ressalvados os empregos de direção superior, assessoramento e assistência, que são d '
livre nomeação e exoneração, os quais integram por nomeação o Quadro de Pesso~ . ,
Especial, parte do plano de emprego, carreira e salários da FUNDAÇÃO. § 1° O concurs ...•.
l2úblico poderá ser realizado para provimento permanente de pessoal em c1asses/nivei
dit5tintos de um mesmo emprego, conforme disponibilidade financeira e de vagas. § 2
Para atender necessidade temporária de interesse p.úblico a FUNDAÇÃO poderá contrata
pessoal técnico. por prazo determinado de doze meses. mediante processo seletiv
simplificado, podendo haver prorrogação, desde que a mesma não ultrapasse o~,
máximo de vinte e quatro meses da contratação. § 3° São consideradas necessid,,!,'
temporárias de interesse público: I) o combate a surtos epidêmicos; 11)a aJ~IíI·. '
~itu~9ões de cal.amidade. púb~ica; 111)a atenção a serviços ~uja natur~za o~ar'(', .'-~d,\ .'~.'~
JustIfiquem a pre-determlnaçao do prazo; IV) a manutençao do funclon~ jJt "o. IV.•lêr, ~~\~
estrutura administrativa da FUNDAÇÃO ou dos serviços de saúde integra'ií à ~õ:ffi:' ~~\~r'
básica dos municípios instituidores e contratantes, enquanto não h ~ ~v c~..Rité4~fêr. < ~
aprovados em concurso. em número suficiente para atender à deman~ma ~~rtl: ~,:f,"

asos de substituição decorrentes de licença-p~êmio. licença maternida e o0'.•.IUéénç ~
me ica dos profissionais do quadro da FUNDAÇAO; V) a atenção a outras itúações d ~
ur ência pefinidas em lei. § 4° A data base da vigência do acordo coletivo de trabalho da ~
categor'fÍs profissionais da FUNDAÇÃO será sempre o dia 1° do mês de maio. § 5°,_
... oc so de demissãâ do pessoal da FUNI?AÇÃO observará o seguinte: I - Faltas grave c.~. ~

C I orme. disposto na legislação trabalhista; 11- A insuf!ciência de deselT1perh~; 1.11- ;,' ,.' .•
srespelto as normas da Fundação; IV - O descumpnmento de dev re prpflsslonal ·t. /'

conforme disposto na CLT, nos estatutos da Fundação, no acordo co tiv d trabalho 't~'

outras normas específicas profissionais, conforme códigos de é ca a profissõe ~~:~I> regul mentadas." § 6° O empregado poderá ficar afastado d _,LJ nç s durante ~:'
~~ Rerío o de tramitação dq rocesso de dem~'~S.ãO,• critér ",., ~r~a _ . t~ie. Ar! c

1./ l~~~ \\I''-'_~ _',~/,16-r - J3'~ '''fIJ ú \j~)' ~~ . - • ,- ~'~
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t\itCB , t~ -~ R33-=;;' FUNDAÇÃO organizará seu adro de Pessoal de acordo com 'lat1J de
~prego, carreira e salários e com um plano diretor de desenvolvimento d recursos,--:
humanos proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho Curador. Parágrafo 3.'
único. É obrigatória a instituição de sistema misto de remuneração, o qual deverá .~
ontemplar, ao lado do salário fixo, gratificações, prêmios de desempenho individual e/ou 0~
equipes, sob avaliação permanente, nos termos do disposto pela Diretoria Executivaj: 2?<i =

ap vado pelo Conselho Curador. Art. 34. Os quantitativos dos empregados permanentes ' ~
e dos empregados de direção superior, direção intermediária, assessoramento e

~ ,a sistência da FUNDAÇÃO serão estabelecidos pelo Conselho Curador, em conjunto com
Diretoria Executiva. § 10 Os cargos da Diretoria Executiva, coordenações,

su~coordenações, assessorias e assistência especiais e de outros responsáveis por
,chefia, na forma do disposto no plano de emprego, carreira e salários da FUNDAÇÃO,
aprovado pelo Conselho Curador, serão sempre Gonsiderados de confiança, nos termos
da legislação trabalhista, sendo de livre nomeação', exoneração e demissão, na forma da
lei. § 20 Os empregados da FUNDAÇÃO são equiparados a servidores públicos para fins
riminais, de improbidade administrativa e acumulação de cargos. Art. 35. Os aumentos
despesa de pessoal somente poderão ocorrer quando indicados previamente no

o çamento anual da FUNDAÇÃO. CAPíTULO ÚNICO DAS RESPONSABILIDADES DOS'
D RIGENTES DA FUNDAÇÃO Art. 36. Constitui responsabilidade dos membros do
C nselho Curador e da Diretoria-Executiva o fiel cumprimento das cláusulas dos contratos
d gestão firmados com os entes públicos, especialmente no que se refere ao plano de ' \ '

r' trabalho e atividades.§ 10 O descumprimento total ou parcial das cláusulas, objetivos fª-
á ~esp~~~ab~lidades dos dirigentes estabele~idos n? c~ntrato, assim como a reiterada ~ '
Insuflclencla de desempenho da FUNDAÇAO, motivara a exoneração dos membros d ,~

. iretoria Executiva, conforme disposto neste estatuto.§ 2° O membro do Conselho, nos
caso~ em que houver indícios de descumprimento total ou parcial das metas e obrigações
pactuadas nos contratos de gestão ou de insuficiência de desempenho, deverá levar a

~ ques,tão ao Conselho Curador para adoção ou indicação das medidas administrativascà cabívéis nos termos do estatuto da FUNDAÇÃO e as previstas nos próprios contratos. Art.
~7, ,Os dirigentes não são responsáveis por atos ilícitos de outros administradores, salvo<::> se' com eles forem coniventes, se negligenciarem na fiscalização ou se, deles ten o :
con~ecimento, deixarem de agir para impedir a'Ssuas práticas. Parágrafo único. Exime-se _~,:>

t" de responsabilidade o dirigente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do '- ,7 Conselho Curador ou da Diretoria Executiva ou, não sendo possível, dela dê ciência ao :
!/J Conselho Interfederativo ou à Promotoria de Justiça de Fundações. Art. 38. Os membros_
l~r~ da Diretoria ExecutiVa perderão o mandato: I - por improbidade administrativa, nos termos ,
,Ç!! da legislação específica; II - por descumprimento deste Estatuto e demais regulamentos
\'\ da FUNDAÇÃO; 111 - por violação dos deveres de gestão e descumprimento, injustifica,do,

,Fll. 11':.~ dos contratos de gestão; IV - por infração pe~al, se oferecida denúncia para o Conselho ./\ 4: Curador. Art, 39. Os dirigentes da FUNDAÇAO respondem pessoal e diretamepte: I '. :;'

~ pelos atos.. praticad.OS...em virtude de .extrapOlação dos limites fixados nos c~.nfatos de "'.;
gestão; 11 - pelo descumprimento injustificado do ajuste; e III - pelos danos oc sion d /

c ao erário ~?,população pel~Anit gsstãm' devid~ ente comprovados~TíT : DO ~E.
2,,,0,09,019 c-'I1, ••r~~~~.:>7Vtfi~· ~\---~~ -W;~:ts~ "(:::~::3/,·· ,'""-...\\~~
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. - constituição e pelos que ela vier a possuir sob as formas de doações, legados ~'
) " quisições, livres e desembaraçados de ônus; 11 - Bens móveis e imóveis, valores

direitos pertencentes à Fundação; II - Bens e direitos obtidos por meio de doação
aquisição direta e dotações oficiais para investim.entos ou inversões financeiras; 111
Parcelas de receita que lhe sejam incorporadas; IV -Bens e direitos repassados .
F~NDAÇÃO por órgãos ou entidades integrantes do Sistema Ú~ico de Saúde; e VI

_ 04!!OS bens e direitos que ~enham a ser legados para a FUNDAÇAO por qualquer form
em direito admitida. CAPITULO 11 DA RECEITA Art. 41. Constituem receitas d
FUNDAÇÃO: I - Os recursos decorrentes de compromissos assumidos anualmente entr
a FUNDAÇÃO e os entes público, para a prestação de serviços de saúde conform
disposto no art. 2° deste Estatuto; 11 - As rendas patrimoniais; 111 - As rendas que au{. ri

c no desenvolvimento de suas atividades; IV - As subvenções, auxílios, transferência
< créditos especiais e outras rec?itas públicas; V - As rendas de aplicações de valore

~~r : patrimoniais, operações de crédito, aplicações financeiras nos investimentos e caderneta
7: ··de poupança, vedadas as aplicações de risco e as de taxa de rendimento não conhecf\

previamente para as aplicações por prazo superior a cinco dias; VI - Contribuições
auxílios, transferências, doações, legados e subvenções de pessoas físicas ou jurídicas \

'. públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras; VII - Recursos advindos d
, ,glntratos e convênios com órgãos e entidades integrantes do Sistema Único de Saúde

VIII - Outros recursos financeiros da União, do Estado e dos Municípios, repassados . ,
FUNDAÇÃO; XIX - Recursos oriundos de convênios, contratos ou acordos de cooperaçã

, técnica firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais o
strangeiras; X - Outras rendas extraordinárias ou eventuais. § 1°. Fica vedado .

. UNDAÇÃO a assunção de compromissos com terceiros que violem os princípios d
Sistema Único de Saúde, em especial, os da gratuidadeida assistência integral,à saúde a
cidadão e igualdade de atendimento. § 2°. Os contrat~s e convênios que a FUNDAÇÃ
firmar com entidades públicas que integram o Sistema Único de Saúde, nas esfera
federal, estadual ou municipais, deverão observar as regras da regionalização. SEÇÃ
ÚNICA DO CONTRATO DE GESTÃO Art. 42. A FUNDAÇÃO celebrará contrato d
gestão, o qual deverá conter o programa plurianual da FUNDAÇÃO, com objetivos \
netas quantificados e aprazados, com indicadores de desempenho, devendo o program
plurianual ser desdobrado em planos de atividades anuais e seus respectivos orçament
devendo ainda constar no contrato as obrigações e responsabilidades de seus dirigente
penalidades administrativas para o descumprimento injustificado do contrato, conform
previsto neste Estatuto. § 1°. O contrato de gestão, que poderá ser assinado pelo praz
máximo de cinco anos, será avaliado anualmente, podendo utilizar como critério t>-I I

cumprimento de suas metas e responsabilidades, o atendimento aos usuários \
resultados em saúde alcançados, o desempenho de programas e ações de ':' ã \ .
permanente e de gestão de pessoal, o fortalecimento da gestão e integraçãVG' 'IQ~,,' ~\ ~~#
. os .recu~sos investidos, o gr~u de satisfação dos usu.ários, a eficiê~,ç.i~, <tE! ,. lqi~'rl. ~l~<y' \'J>'-
'rflclonalldade dos gastos, a Incorporação de tecnologia, os resultado~'!hi~r.:-:. i". ip
manutenção dos bens móveis e imóveis, e1ntreoutros. § 2°. A FUNDAÇ -'q ver~~~ ~
'1'a qualificação, desenvolvimento e publicização e de suas atividades, à ~L:9êht~~ "
mínimo 3% de suas receitas, em especial em ações destinadas à inovaça ~ec~o~g'lca ',I)

:.) \ modernização administrativa, qualificação do processo de trabalho, educação ~~nent ~
de pesso.al, pesquisa, adequação mobiliária e imobiliária e comunicação social. § 3°. ~
Diretori Executiva, responsável pelo acompanhamento e cumprimento global do J
contr os de gestão, de'w'erá nominar os Responsàveis pelo cumprimento parcial da
: t contratuais para efeito de definição de responsabilidades. Art. 43. Na elaboraçã
d contrato de gestão, deverão ser observados no mínimo os seguin ~'preceitos: I p( .

, ,·~pecificação dos pl~nos ~e atividades estabeleci?os entre ?S entes p_ú_~licos.esta rã ~S ._
Vinculados os recursos previstos para o pagamento a FUNDAÇAO p lo d s nvolvlmento ;] ~

res.ui! dos e d e.tas de de..sempenho a se~~cançad. os p.\ N A O e o ','jlfi':: ~.,~~vt~>i'~.~·-' \\_/
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respeéiJ)/Os indicadores e prazos de exec ,- integração d.o ,objeto do c.o~t t nOI ,'1
plano de atividades do ente contratado, bem c mo as estrateglas e a deflnlç'ao das '-..:<
responsabilidades dos contratantes com vistas ao desenvolvimento da gestão local dos
serviços, o qual contemple, dentre outras coisa,s, os compromissos a serem estabelecidos
no tocante à gestão do cuidado com as equipes de saúde da família; IV - realização da
Avaliação de Desenvolvimento Funcional dos trabalhadores e o desenvolvimento da
tividades de Educação Permanente, Apoio Institucional, com prioridade para as Linhas
d Cuidado pactuadas; V - plano operacional contendo a estimativa dos recursos
~orçamentários e cronograma de desembolso dos recursos financeiros necessários à

~.) e ecução dos serviços pactuados, durante a vigência do contrato; VI - obrigações e
sponsabilidades dos contratantes em relação às metas de desempenho definidas e à

gar qtia das condições logísticas, materiais e de infra-estrutura necessárias para o
i:ldequado funcionamento dos serviços de saúd~ relacionados a essas metas; VII -
sistemática de acompanhamento, monitoramento e avaliação, contendo critérios,
parâmetros e indicadores a serem considerados na avaliação de desempenho dos
erviços e da FUNDAÇÃO no cumprimento dos contratos de gestão; VIII - penalidades

/ . a Iicáveis a contratantes e contratados em caso de descumprimento injustificado de metas
lt_ e obrigações pactuadas, bem como eventuais faltas cometidas, dentre elas, a aplicação

d multas a qualquer uma das partes e a perda do mandato dos membros da Diretoria
E ecutiva; VIII - condições para revisão, reno,vação, prorrogação e rescisão do contrat
d gestão; e IX - prazo de vigência, Parágrafo único. A FUNDAÇÃO apresentará às

~ Secretarias Municipais da Saúde e à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, ao término'
~ de cada exercício financeiro ou a qualquer momento, relatório pertinente à execução do .
~ contratos, os quais deverão ser encaminhados aos Conselhos _Municipais de Saúde 0êJ"\

onselho Estadual de Saúde. Art. 44. Caberá à FUNDAÇAO promover a ampl ~
élivulgação, por meios físicos e eletrônicos, dos relatórios anuais sobre a execução do ,
contrato de gestão, que contemplem demonstrativos da realização orçamentária e

J.:'finançeira, TíTULO V DÓ REGIME FINANCEIRO E SUA FISCALIZAÇÃO Art. 45. O
" ~xercício financeiro coincidirá com o ano civil, e o orçamento, uno e anual, se!á elaborad· - ,
, de' acordo com as normas usuais do Direito Financeiro, cabendo à FUNDAÇAO a adoção ~ \
6) ~~ pla~o e sist~n:a de .conta~ilidade e ap~ração de custos qu.e permitam a análise da sua .\~

b
sltuaçao economlca, financeira e operaCional, em seus vanos setores, e a formulação' '

') adequaçla de programas de atividades. 'Art. 46, A prestação de contas anual abrange,10 e~tre, o.utros, os seguinte_s eleme~to~: I -, Balanço patri~onial, elaborado de aco,rdo com, os
.J) pnnc~plos e as c?nve~çoe,s c.ontabels vigentes .-no PaiS, demonstrando as posições ativa,
(() passiva e de sltuaçao liqUida da FUNDAÇAO; II - Demonstração da evolução do

~

~.7patrimônio líquido da FUNDAÇÃO; III - Demonstração das receitas e despesas apuradas, ;~'
'\ contendo a identificação e a confrontação entre a natureza de cada receita e seus custos'

/'~-;, ~ e despesas especificados; IV - Parecer de auditoria independente, quando o Conse o "
'.~~ l Curador a tiver requisitado; V - Parecer do Conselho Fiscal; VI - O Relatório ~ Get;~ã , I\ ;.t. Global, encaminhado às Secretarias de Saúde dos Municípios e à Secretaria d~ Saúçle o ,.'
"...... Estado da Bahia anualmente até o dia 30 de junho, com parecer do Consel ~/,C fé or,

2'50'09'O/8,_~~v_~_r~. __?~.~~~_..e. _~t~~_o~utros: 1: emons rçã~ d~, ati~di~ento da~_..,_, _.. n_~~1~. ~
) ..•••~~----;> /,:.- / it"-_ -i"" ~.' " , ~ \,.

',-}'--:'" '.' ,--'''-', ._------lJillY /, /\ "IA '"'\ ~~ '-::;--..L;.:?' , \ "'1.,, "-. Do..~ ,'- 'I j' ~' ~~ • (\ y --=..::.-. I" 1." • I ••••••
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,~1 kançados, de acordo com ~t;;~tas pactuada0. balanços financeiros, patrimoniais .
" orçamentários e demonstrativos' de variações patrimoniais, elaborados na forma previst ~

os estatutos; 4. auditorias iniciadas e concluídas no período, em especial as derivadas d
núncias de cidadão-usuário dos serviços de saúde. Parágrafo único. A prestação d

contas, a proposta orçamentária e o plano de atividades para o exercício' seguinte sã
reparados pela Diretoria Executiva e analisados e referendados pelo Conselho Curador
onforme previsto neste Estatuto; Art. 47. Até trinta (30) de junho, após a aprovação pel
Conselho Curador, o Diretor-Geral remeterá os documentos referidos no artigo 42 a

.. Ministério Público, a outros órgãos públicos e, em especial aos doadores da FUNDAÇÃO
~--J'. e publicará o balanço patrimonial, mantendo-o para acesso público por meio eletrônico
i ~ . Art. 48. A Fundação manterá os seus registros contábeis em conformidade com o
Icl. . Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade
r uas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, elaborados pelo Conselh

ederal de Contabilidade, e suas respectivas alterações. Art. 49. A FUNDAÇÃ
submeterá as suas contas ao controle do Tribunal de Contas e à Promotoria de Justiça d
Fundações, nos termos da legislação vigente, e às supervisões do Conselho Curador e d
nselho Interfederativo, para efeito de cumprimento de seus objetivos estatutários

~ arágrafo único. Os serviços da FUNDAÇÃO ficam sujeitos ao controle popular, exercid
elos conselhos municipais de saúde e Conselho Estadual de Saúde, quanto à qualidad
e eficiência dos serviços prestados à população. TITULO VI DISPOSIÇOES GERAIS
FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 50. Os dirigentes, administradores, técnicos, cientist
pesquisadores, professores, consultores e empregados administrativos têm o dever
zelar pelo patrimônio material e imaterial da FUNDAÇÃO, de preservar os seus ideais, d
defender os seus interesses, de solidar,izar-se na consecução dos seus objetivos, d'
participar, regularmente, de reuniões dos órgãos" de direção e administração e da
omissões e grupos de trabalho criados, bem como das atividades da FUNDAÇÃO, d
c mprir os deveres estatutários, regimentais e contratuais, e de manter o espírito d
harmonia entre todos, cabendo ao Conselho Curador e à Diretoria Executiva, conforme
respectiva competência, promover medidas estatutárias destinadas a efetivar
afastamento, destituição ou dispensa do responsável pela violação desse dever comum

" sem prejuízo de outras medidas legais tendentes a reparar eventual dano ou prejuíz

~

\ . causado. Parágrafo único. Quando a natureza do fato exigir, o Conselho Curador,
\. (~ (3~nselho Interfederativo ou a Diretoria Executiva, conforme a respectiva competência>, adotará procedimentos regulares para apuração e comprovação da violação de d

I

,.J estatutário e de e~entual da~o. ou prejuízo dela decorrente, garantin~o-se ao respo.nsáv~
, pela ação ou omissão o direito de ampla defesa, na forma da lel.Art. 51. A Dlreton
I Executiva consolidará, periodicamente, as diretrizes e normas de atuação da FUNDAÇ-

. baixadas pelo Conselho Curador e pela própria Diretoria, conforme sua competência
visando f vorecer a regulação e o aperfeiçoamento da estrutura e do funcionamento
erviço . Art. 52. A contratação de obras, serviços, compras, alienação e ~., :"

~

t e rão procedimentos próprios de contrataçao e pregão, na forma do"',' ,
ais' linado em Regulamento pela FUNDAÇÃO, nos termos do disposto no aF1::~1d" ~

: 8. 66/93, observadas quanto _aopregão, as regras gerais da legislação eSR~Slf1\~ ~$tt~'
" Regulamento da FUNDAÇAO para compras de bens e serviços poderá, mos mo!-r·.

: /art. 119 da Lei 8.666/93, estabelecer procedimentos diferenciados, devendo ~ se ,...&;J~
f..~ princípios, bases e diretrizes, podendo regular, em especial, sobre os·· inte.

cadastramento de empresas, bens e serviços; 1I - forma dos atos, podendo util a e d
uso da tecnologia da inf9rmação, inclusive adotar certificados digitais para a realização d
transações eletrônicas seguras, bem como p~ra garantir a autenticidade, a integridade e

t:!:. validad~ ~urídica de document~s e~ forma el~trôni?~, n~ âmbito do ICP-Br~sil.; II1- prazo
111) de pubhcldadee forma de publlcaçao; IV - pre-quallflcaçao de empresa, be s serviços;
LV}- regras acerca do· local de audiências e da comunicação/dos atos a~s int r ssados; VI
J inversão de fases; \(11- ~isputa de lance~, aberta ou ~ec ';da~VIII· util'f,açã ,s~bsti!uiçãO

, complementação·e reajuste da garantia; IX -~nc ntraç~.o e fa.. s r ~sals e o

~.

procedimeRto..s re tiv:o~~.à tramitaçã~os/. r~cur\sp ,_,X . ~d ção __' peo/él e d
~- 7V1,~~~Ç·\ ~ 7 ~~'1 ---r:- \ M1~--

)ft';'ii~~~:- ~ -~~ ' fi:!t' -'~.,'-"@l.,





redação dada pela Lei Federal 6.952/81. O presente instrumento foi lido por todos -
achado conforme, por mim I\G~!BJ SÉ DOREA VIEIRA, ,Tabelião ~itular, que o lavre
e o fiz digitar. E eu, ..:- ," AGELlO JOSE DOREA VIEIRA
Tabelião Titular, que a subscrevo e ~ no em público e raso. DAJ n° série 600 so
número 1'51229, R$ 3.063.39\\" "' .. : " "
(AJD\' • . . .

A.géliC' Vieira
Rua Miguel Calmon, 532
Edr. Cidade do erato, 1° Andar
TeI..3326-1C·11 Cel. 91:17·1126

DA VERDADE.

c.().)~Q..~

ANTÔNIO CA .'9p- rMARIA AN~ELlCA L~PESCARVALHO

, ~ ~~ .J(CXA~ T~
ARACATU- SILVIO MAIA FILHO

dL '1; ~
;iRRA. ARTHUR SILVA FI~HO

'-\'
BARRA DA ESTIVA - ANA LÚCIA AG fi
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