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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PORTARIA Nº 001/2022
De 7 de fevereiro de 2022

“Institui a Comissão de Acompanhamento,
Análise e Seleção do Processo de
Credenciamento de Pessoas Jurídicas da
área de Saúde que irão compor a rede
complementar de serviços de saúde
através do Chamamento Público, e dá
outras providências.”

O Secretário Municipal da Saúde de Candeias, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, conforme Decreto nº 002 de 02 de janeiro de 2019,
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes;
CONSIDERANDO a descentralização político-administrativa com direção única em cada
esfera de governo e ênfase na descentralização, regionalização e hierarquização da
rede de serviços de saúde;
CONSIDERANDO a Portaria n° 1.820, de 13 de agosto de 2009, que dispõe sobre os
direitos e deveres dos usuários de serviços de saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da oferta de exames e procedimentos
através da instituição de uma rede complementar de serviços de saúde neste município;
CONSIDERANDO que o credenciamento de serviços complementares através de
Chamamento Público é modelo ideal para esta contratação;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituída, como órgão colegiado, a Comissão de Acompanhamento,
Análise e Seleção do Processo de Credenciamento de Pessoas Jurídicas da área de
serviços de saúde através do Chamamento Público.
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Art. 2º - A referida Comissão será composta pelos seguintes membros:
I.
Talita Fernandes Rodrigues Ramalho – Mat. 832201;
II.
Janaína Glaucia da Silva Bispo – Mat. 140672;
III.
Roquelina de Moraes – Mat. 9834;
IV.
Luciano da Silva de Santana – Mat. 141690;
V.
Paulo Roberto Silva da Cruz – RG nº 442835477– Representante do Conselho
Municipal de Saúde.
Art. 3º - Para subsidiar e/ou auxiliar seus trabalhos, esta Comissão poderá solicitar
assessoramento técnico especializado de membrosexternos, na condição de orientador,
no que concerne ao objeto do presente chamamento em processamento, julgamento e
avaliação documental além de análise técnica.
Art. 4º - A Comissão, bem como a nomeação de seus membros, terá vigência a
contar da publicação da presente portaria.
Art. 5º - A composição da Comissão poderá sofrer alterações justificadas, desde
que com prévia ciência e aprovação do colegiado em questão.
Art. 6º - A Comissão solicitará auxílio e providência aos setores responsáveis por
atividades de que tratem o presente processo, quando houver necessidade de tomada
de decisões que ultrapasse suas competências.
Art. 7º - Os membros componentes desta comissão estão cientes, e assumem
legalmente, a responsabilidade de não compartilhar informações individuais dos
proponentes de serviços, bem como dados pessoais de seus responsáveis com nenhum
outro concorrente, com nenhuma pessoa física ou jurídica, a fim de prejudicar ou
favorecer qualquer pessoa física ou jurídica a respeito do certame.
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da SESAU, em 7 de fevereiro de 2022.

MARCELO DE JESUS CERQUEIRA
Secretário da Saúde
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