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CONVÊNIO n° oJ.} QUE ENTRE Si 
CELEBRAM 	A 	FUNDAÇAO 	DE 
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA 
BAHIA E O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES, 	VISANDO 	O 
FORNECIMENTO DE 
HEMOCOMPONENTES POR PARTE DA 
HEMOBA, ATRAVÉS DO HEMOCENTRO 
COORDENADOR - HC, HEMOCENTRO 
REGIONAL - HR OU UNIDADE DE COLETA 
E TRANSFUSÃO - UCT, PARA UTILIZAÇÃO 
TERAPÊUTICA PELO ÇONVENENTE EM 
SEUS PACIENTES DO :%O........t 'P 

A FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA, fundação pública de direito 
publico, doravante denominada HEMOBA, situada na Ladeira do Hospital Geral, bairro de Brotas, 
Salvador, Bahia, CEP 40.286-240, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 34.306.340/0001-67, 
neste ato representada por seu Diretor Geral, MARINHO MARQUES DA SILVA NETO, brasileiro, 
médico, residente e domiciliado em Salvador - Bahia, portador da cédula de identidade RG 
3.968.696-53 SSP-BA e CPF 638.869.445-49, autorizado pelo Decreto Simples s/n°, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 02/07/2015 , no exercício da atribuição que lhe confere _o art. 11, inciso 
1, do Estatuto da HEMOBA e o MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, doravante 
denominado CONVENENTE com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES - sob 
o números 4028414 (Hospital Municipal Gileno de Sá Oliveira) e 6855180 (UPA de Pronto 
Atendimento), município de Luís Eduardo Magalhães, Bahia, CEP 47.850-000., Tel 77.3628-9000, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.214.419/0001-05, neste ato representada pelo Sr. OZIEL ALVES 
DE OLIVEIRA, portador do RG n° 11.673.945-26 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 502.801.809-
00, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, de acordo com o que dispõe a Lei Federal 10.205 
de 2001 e demais legislações pertinentes, bem como a Lei Estadual 9.433 de 2005, mediante as 
cláusulas e condições a seguir referidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETOI 

O presente Convênio tem por objeto a execução de atividades hemoterápicas referentes ao 
fornecimento de hemocomponentes por parte da HEMOBA, através do Hemocentrn Coordenador 
- HC, Hemocentro Regional - HR ou Unidade de Coleta e Transfusão - UCT, para utilização 
terapêutica pelo CONVENENTE nos pacientes atendidos no Hospital Municipal Gileno de Sá 
Oliveira e na UPA de Pronto Atendimento. 

1- A HEMOBA compromete-se a: 

a) Capacitar recursos humanos de nível superior (médico, farmacêutico, bioquímico, biomédico, 
biólogo, assistente social e enfermeiro) dos CONVENENTES para executar atividades de 
hemoterapia através da Agência Transfusional - AT - ou de outros serviços de assistência a 
saúde, conforme Portaria MS n° 158/2016, RDC n°34 de 11/06/2014 e RDC n°75 de 02105/2016, 
ou quaisquer outras que vierem a substituí-ias; 

b) Liberar, de acordo com sua disponibilidade, os hemocomponentes solicitados pela 
CONVENENTE para uso terapêutico nos pacientes atendidos nos serviços de assistência a saúde 
constantes no anexo 1 (Manual do Cliente); 

c) Prestar, quando solicitada, orientação técnica ao CONVENENTE para desenvolvimento de 
atividades hemoterápicas nos serviços de assistência a saúde referidos no anexo 1 (Manual do 
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Cliente) da CONVEN ENTE, de acordo com o que dispõem as normas específicas, expedidas pelo 
Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; 

d) Atender os candidatos à doação de sangue encaminhados pela CONVENENTE, realizando 
triagem clínica, coleta, processamento e triagem laboratorial no sangue doado, conforme 
legislação vigente. 

II - O CONVENENTE compromete-se a atender as disposições abaixo indicados: 

a) Capacitar os seus recursos humanos de nível médio para executar as atividades de 
hemoterapia na CONVENENTE, conforme as Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA - 
RDC 149, de 2001, RDC n o  34, de 11/06/2014 e Portaria MS n° 158, de 2016, ou outras que 
vierem a substituí-ias; 

b) Promover, incentivar e facilitar a participação dos seus profissionais em cursos, treinamentos, 
seminários e avaliações realizadas pela HEMOBA; 

c) Enviar, para solicitações de hemocomponentes modificados, relatório médico à HEMOBA com a 
devida justificativa técnica para avaliação da HEMOBA; 

d) Responsabilizar-se pelo transporte dos hemocomponentes solicitados, apropriadamente 
acondicionados em recipiente adequado ao volume conduzido, com capacidade de registro de 
temperaturas máxima e mínima, conforme as normas técnicas hemoterápicas vigentes e 
orientações da HEMOBA; 

e) Identificar os profissionais encarregados pelo transporte dos hemocomponentes entre a 
HEMOBA e a CONVENENTE, através de crachá de identificação ou outro documento; 

f) Utilizar os hemocomponentes recebidos da HEMOBA exclusivamente para transfusões 
realizadas na própria CONVENENTE, sendo vedado o repasse dos mesmos a outros 
estabelecimentos de saúde, sem a anuência expressa da HEMOBA; 

g) Promover o tratamento dos resíduos, bolsas de sangue utilizadas, bem como de todo o material 
utilizado nas transfusões, de acordo com as normas técnicas vigentes; 

h) Manter registro de entrada, utilização e saída (descarte ou devolução) dos hemocomponentes 
cedidos pela HEMOBA, de acordo com a legislação vigente, permitindo assim total rastreabilidade 
dos mesmos e a identificação do(s) receptor(es). Em casos de retrovigilância, caberá à 
CONVENENTE, sempre que solicitado, informar ao HEMOBA dados de identificação e localização 
do receptor(es) para que a HEMOBA realize os procedimentos de acompanhamento até a 
finalização do processo de investigação em retrovigilância. 

i) Permitir à HEMOBA a realização de visitas técnicas às instalações física do CONVENENTE; 

j) Cadastrar-se, junto ao órgão gestor do SUS, para os procedimentos transfusionais previstos 
neste instrumento; 

k) Realizar cadastramento do serviço no Sistema NOTIVISA para notificação de reações adversas 
à transfusão; 

1) Comunicar à HEMOBA reações adversas às transfusões realizadas no serviço; 

m) Utilizar exclusivamente hemocomponentes fornecidos pela HEMOBA, salvo casos 
excepcionais, os quais deverão ser previamente submetidos à anuência do responsável técnico ou 
Diretor Geral da HEMOBA, não tendo, nesses casos, a Fundação HEMOBA a responsabilidade 
técnica sobre o referido hemocomponente; 
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n) Encaminhar para as Unidades da HEMOBA responsáveis pelo fornecimento dos 
hemocomponentes, até o dia 25 de cada mês, Relatório Analítico, conforme modelo definido pela 
HEMOBA, com informações sobre o destino dos hemocomponentes transfundidos, devolvidos ou 
descartados entre o dia 21 do mês anterior e 20 do mês corrente, acompanhados da relação 
nominal dos pacientes usuários, com as quantidades e os tipos de produtos neles transfundidos, 
se o CONVEN ENTE for da REDE PROPRIA; 

o) Encaminhar para a Coordenação das Contas Médicas da HEMOBA, até o dia 25 de cada mês, 
relatório analítico, conforme modelo definido pela HEMOBA, com informações sobre o destino dos 
hemocomponentes transfundidos, entre o dia 21 do mês anterior e 20 do mês corrente, 
acompanhados da relação nominal dos pacientes usuários, com as quantidades e os tipos de 
produtos neles transfundidos, além da quantidade de exames pré-transfusionais 1 e II realizados 
por pacientes, se o CONVENENTE NÃO for da REDE PRÓPRIA; 

p) Encaminhar à HEMOBA o Relatório Mensal do Sistema de Informações de Produção de 
Serviços Hemoterápicos - HEMOPROD, conforme o que determina a ANVISA - RDC 149 de 2001 
ou outra que vier substituir. 

III - O CONVENENTE, quando dispuser de Agência transfusional (AT), além das disposições 
referidas no inciso II desta cláusula, compromete-se também a atender as disposições abaixo 
indicadas: 

a) Manter condições físicas adequadas para o funcionamento da sua AT, conforme as disposições 
da ANVISA; 

b) Disponibilizar a sua infraestrutura, incluindo equipamentos e insumos, para o funcionamento e 
conservação da sua AT; 

c) Informar à HEMOBA o nome do médico responsável técnico pelas atividades de hemoterapia 
realizadas e dos demais profissionais de nível superior (farmacêutico, bioquímico, biomédico, 
biólogo, assistente social e enfermeiro), os quais, estando devidamente registrados nas entidades 
de classe, constituirão a equipe da AT; 

d) Informar à HEMOBA e ao órgão de Vigilância Sanitária qualquer alteração na mudança do 
médico responsável técnico da sua AT; 

e) Encaminhar o médico (responsável técnico) e demais profissionais (médico, farmacêutico, 
bioquímico, biomédico, biólogo, assistente social e enfermeiro) da sua AT para treinamento 
específico na HEMOBA; 

f) Dispor de protocolo escrito, elaborado pelo serviço, contendo a descrição dos procedimentos 
técnicos operacionais da AT, mantendo cópia do mesmo na Unidade para consulta dos 
profissionais e dos órgãos fiscalizadores; 

g) Solicitar à HEMOBA hemocomponentes para estoque, através de formulário padrão definido 
pela mesma, assinado e carimbado, de forma legível, por médico responsável pelo serviço de 
hemoterapia solicitante; 

h) Manter registro de entrada, utilização e saída (descarte ou devolução) dos hemocomponentes 
cedidos pela HEMOBA, de acordo com a legislação vigente, permitindo assim total rastreabilidade 
dos mesmos e a identificação do(s) receptor(es). Em casos de retrovigilância, caberá à 
CONVENENTE, sempre que solicitado, informar ao HEMOBA dados de identificação e localização 
do receptor(es) para que a HEMOBA realize os procedimentos de acompanhamento até a 
finalização do processo de investigação em retrovigilância; 
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i) Executar, com pessoal próprio, as atividades de hemoterapia inerentes ao ato pré-transfusional 
e transfusional, de acordo com Portaria MS n° 158/2016, RDC no 34 de 11/06/2014 e RDC n°75 
de 02/05/2016, ou quaisquer outras que vierem a substituí-Ias, realizando: 

1. Estocagem de hemocomponentes; 
2. Exames pré-transfusionais 1 e II; 
3. Transfusões nos pacientes; 
4. Monitoramento de eventuais reações adversas à transfusão. 

j) Realizar exames pré-transfusionais 1 e li na HEMOBA, em situações especiais, devendo nesse 
caso, coletar e encaminhar amostras de sangue seguindo padronizações técnicas definidas pelo 
Manual do Cliente, aplicando-se o mesmo para a realização de exames imunohematológicos 
especializados; 

k) Adquirir todo o material de consumo necessário ao desenvolvimento das atividades constantes 
na alínea "i" deste inciso III; 

1) Enviar, com regularidade definida pela unidade fornecedora de hemocomponentes da HEMOBA, 
o descritivo do seu estoque de bolsas com as respectivas datas de validade; 

m) Cadastrar-se, junto ao órgão gestor do SUS, para os procedimentos transfusionais previstos 
nos itens 2 e 3 da alínea "i" deste inciso III; 

n) Constituir Comitê Transfusional. 

IV - O CONVENENTE, quando não dispuser de Agência Transfusional, além das disposições 
referidas no inciso li desta cláusula, deverá atender as disposições abaixo: 

a) Solicitar à HEMOBA hemocomponentes para transfusão, através de formulário padrão definido 
pela mesma (Requisição de Transfusão), estando devidamente preenchida de forma legível, 
assinado e carimbado com CRM do médico prescritor pertencente ao corpo clínico da 
CONVENENTE; 

b) Coletar e encaminhar amostra de sangue dos seus pacientes à HEMOBA seguindo 
padronizações técnicas definidas pelo Manual do Cliente; 

c) Armazenar temporariamente os hemocomponentes recebidos, até o prazo máximo de 48 horas, 
de forma adequada conforme normas técnicas vigentes, sendo, no caso de concentrado de 
hemácia, ser a guarda feita em geladeira própria para esse fim; 

d) Utilizar exclusivamente hemocomponentes fornecidos pela HEMOBA nos pacientes para os 
quais esses hemocomponentes foram destinados, sendo vedada a utilização em qualquer outro 
paciente; 

e) Executar, com pessoal próprio, as atividades de hemoterapia inerentes ao ato transfusional, de 
acordo com Portaria MS n° 158/2016, RDC n° 34 de 11/06/2014 e RDC n° 75 de 02/05/2016, ou 
quaisquer outras que venham a substituir, realizando: 

1. Transfusões nos pacientes; 

2. Monitoramento e comunicação à HEMOBA de eventuais reações adversas; 

f) Devolver à HEMOBA no período máximo de 48 horas, as bolsas de hemocomponentes cedidas 
e não utilizadas, devendo para o transporte as mesmas estarem acondicionadas em recipiente 
adequado ao volume conduzido, com capacidade de registro de temperaturas máxima e mínima 
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acompanhadas obrigatoriamente de relação constando o tipo do produto, número da bolsa, 
validade do produto, grupo sanguíneo ABO e fator Rh; 

g) Construir ou participar das atividades do comitê transfusional de algum serviço de assistência à 
saúde. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os CONVENENTES referidos nos incisos II, III e IV desta cláusula, para a 
captação de doadores de sangue, compromete-se a atender as disposições abaixo: 

a) Desenvolver atividades de Educação em Saúde, visando sensibilizir e motivar a população 
regional para a Doação Voluntária e Altruísta de Sangue; 

b) Responsabilizar-se por ações de captação voluntária de sangue, com o objetivo de contribuir 
com o estoque da HEMOBA; 

c) Encaminhar para HEMOBA candidatos a doação voluntária de sangue; 

d) Encaminhar para treinamento na Fundação HEMOBA o profissional definido pelo 
CONVENENTE para realizar ações de captação de doadores voluntários de sangue. 

a) A HEMOBA emitirá, junto ao SUS, fatura mensal referente aos Procedimentos do Boletim de 
Produção Ambulatorial - BFA/SUS, a saber: 

1 - Triagem Clínica de doador de Sangue; 
2 - Coleta de Sangue; 
3 - Exames lmunohematológicos; 
4 - Sorologia; 
5 - Processamento do Sangue; 
6 - Modificações de hemocomponentes (filtração, lavagem, irradiação, aliquotagem); 
7 - Exames Pré-Transfusionais 1 e II para aqueles que não possuem AT e quando realizados 
para a CONVEN ENTE que possuem AT em situações especiais. 
8 - Teste de Acido Nucleico - NAT 

b) O CONVENENTE, sendo serviço de saúde que possui AT, emitirá, junto ao SUS, através das 
AIH e/ou Boletins de Produção Ambulatorial - BPA/SUS fatura mensal referente aos 
Procedimentos Hemoterápicos abaixo descritos, realizados nos seus pacientes atendidos pelo 
SUS: 

01 - Pré-Transfusional 1; 
02 - Pré-Transfusional II; 
03 - Transfusão de Substituição ou Troca (exsanguíneo transfusão parcial ou total); 
04 - Transfusão de Crioprecipitado; 
05 - Transfusão de Concentrado de Plaquetas; 
06 - Transfusão de Plasma Fresco; 
07 - Transfusão de Concentrado de Hemácias; 
08 - Transfusão de plaqueta por aférese; 
09 - Transfusão de sangue / componente irradiado; 
10 - Sangria Terapêutica; 

c) O CONVENENTE, sendo serviço de saúde que não possui AT, emitirá, junto ao SUS, através 
das AIH e/ou Boletins de Produção Ambulatorial - BPA/SUS, fatura mensal referente aos 
Procedimentos Hemoterápicos abaixo descritos, realizados nos seus pacientes atendidos pelo 
SUS: 
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1 - Transfusão de Substituição ou Troca; 
2 - Transfusão de Crioprecipitado; 
3 - Transfusão de Concentrado de Plaquetas; 
4 - Transfusão de Plasma Fresco; 
5 - Transfusão de Concentrado de Hemácias; 
6 - Transfusão de plaqueta por aférese; 
7 - Transfusão de sangue / componente irradiado; 
8 - Sangria Terapêutica. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os procedimentos faturados pela HEMOBA, através deste Convênio, não 
poderão ser faturados pelo CONVENENTE, respeitada a proibição do duplo faturamento/SUS. 

Para o devido cumprimento deste convênio, o CONVENENTE deverá ainda observar as condições 
abaixo: 

1. Os hemocomponentes fornecidos pela HEMOBA através deste Convênio só poderão ser 
utilizados nos pacientes atendidos pela CONVENENTE, em seu próprio estabelecimento; 

II. As bolsas de hemocomponentes requisitadas à HEMOBA pela CONVENENTE não retiradas no 
prazo de 24 horas, contadas do horário de recebimento da solicitação, serão reincorporadas ao 
estoque da HEMOBA; 

III. As bolsas de hemocomponentes requisitadas a HEMOBA pela CONVEN ENTE submetidas aos 
testes de compatibilidade, e não retiradas no prazo de 24 horas contadas do horário de 
recebimento da solicitação, serão reincorporadas ao estoque da HEMOBA; 

IV. A execução do objeto deste convênio é exclusiva da HEMOBA e da CONVENENTE, não 
sendo permitida a sua transferência a terceiros; 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o CONVENENTE transfira seus Serviços ou Gestão para terceiros, 
deverá, junto à empresa Contratada, fazer cumprir este Convênio, enquanto o mesmo estiver 
vigente. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE REEMBOLSOI 

O reembolso para os CONVENENTES ocorrerá conforme as indicações abaixo 

1. Caso as atividades hemoterápicas tenham sido destinadas aos pacientes assistidos pelo serviço 
público, o CONVENENTE da Rede Própria do Estado ou do Município receberá o reembolso do 
Sistema Único de Saúde - SUS depois de atendidas as indicações abaixo: 

a) As atividades hemoterápicas executadas pela CONVENENTE, através deste convênio, 
serão por ela faturadas ao SUS, com base na tabela vigente de procedimentos, 
medicamentos, órteses e próteses e materiais especiais - SIGTAP; 

b) A CONVENENTE emitirá, junto ao SUS, através do BPA - Boletins de Produção 
Ambulatorial ou AIH - Autorização de Internação Hospitalar os procedimentos realizados 
em seus pacientes; 

c) Nos casos em que forem encaminhados à CONVENENTE hemocomponentes com testes 
de compatibilidade ou outros procedimentos previamente realizados na HEMOBA, não 
poderá haver faturamento ao SUS dos mesmos procedimentos pelo CONVENENTE, sendo 
proibido o duplo faturamento. 
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II. Caso as atividades hemoterá picas tenham sido destinadas a pacientes assistidos pelos serviços 
privados, ou seja, não assistidos pela Rede Própria do Estado ou do Município, Sistema único de 
Saúde SUS, o reembolso deverá ser realizado pela CONVENIENTE a HEMOBA conforme as 
indicações abaixo: 

a) A HEMOBA deverá ser reembolsada dos valores referentes aos insumos utilizados, 
trabalho agregado e demais procedimentos realizados na triagem de doadores, na coleta e 
processamento do sangue doado, incluindo sorologia o controle de qualidade aplicado e 
testes pré-transfusionais realizados; 

b) A HEMOBA emitirá mensalmente, à CONVENIENTE, fatura descriminada referente ao 
produto utilizado, considerando as informações constantes no relatório analítico apropriado 
para a rede conveniada não SUS/PRIVADA; 

c) O reembolso será realizado pela CONVENIENTE à HEMOBA até trinta dias contados da 
data da apresentação da fatura; 

d) Os dados indispensáveis para o faturamento referido nesta cláusula deverão ser 
enviados à HEMOBA através do Relatório Analítico de pacientes transfundidos, conforme 
alíneas. "n" e "o" do Inciso 11 da Cláusula Segunda; 

e) Para o cálculo do valor devido para reembolso à HEMOBA o CONVENIENTE deverá 
utilizar a tabela de procedimentos referida na Portaria do Ministério da Saúde GM n° 1.469 
de 10 de julho de 2006, ou outra que vier substitui-Ia. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os hemocomponentes devem ser devolvidos em até 48h. Caso a 
devolução das bolsas fornecidas pela HEMOBA ultrapasse o prazo determinado, deverá haver 
reembolso pela CONVENIENTE à HEMOBA. Isto também se aplica, caso a bolsa devolvida não 
esteja em conformidade com a legislação vigente, não podendo, por esta razão, ser reincorporada 
ao estoque da HEMOBA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para Convênio com a REDE PRÓPRIA DO ESTADO OU DO 
MUNICíPIO não se aplica o Inciso II e para os convênios com CONVENENTES que não sejam da 
Rede Própria não se aplica o inciso 1 desta Cláusula. 

A fiscalização do presente convênio compete à Auditoria da Fundação HEMOBA e ao Sistema 
Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo dos demais órgãos de 
controle. 

O presente Convênio vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua 
assinatura, conforme o que dispõe o art. 140, II, combinado com o Art 183 da Lei Estadual 9.433 
de 2005. 

O descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula deste convênio ensejará a sua denúncia, 
respeitadas as disposições legais previstas na Lei Estadual 9433 de 2005. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Além da denúncia por descumprimento total ou parcial, o termo ora 
celebrado poderá ser resilido pela superveniência de norma legal que torne material e 
formalmente impraticável, ou rescindido por solicitação de qualquer um dos CONVENIENTES, a 
qualquer tempo e sem aplicação de pena de multa, desde que seja a solicitação feita mediante 
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RAHIÂr%w  
GOVERNO DO ESIADO 

aviso prévio com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data do 
recebimento da solicitação pelo CONVENIENTE oposto. 

Fica eleito o Foro de Salvador/Bahia para tratar de quaisquer divergências legais referentes a este 
Convênio. 

E, por estarem de acordo, assinam o presente Convênio em 03 (três) vias, de igual teor e para o 
mesmo efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado 
conforme. 

Salvador, 	de QM 	.ij( 	de*. 

, 1 -  
M RINHO MARQUES DA SILVA NETO 	OZIEL AL 	DE OLIVEIRA 
Diretor Geral da Fundação HEMOBA 	Prefeit e Luís Eduardo Magalhães 

Te 

1. RG: 
,c-. 

2. 	 RG: 
	21-2 	x'/i4.. 
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44 EXECUTIVO DIÁRIO OFICIAL 
L. 	Pepabkrea Fedeurl,esr9, irrito 

Ld2O9 QUART4'FEWA 1D U1049CJVI 

Designar troa termos ar) Arlro 204 cc 205 da Lei Estadual 9677194 os serorrloreo Jcsd does 
Srrtaa Dos erro - Aerrte 04 Sedale Pubiroes S1AP 9497264 Francisco Goruçarves Momos Ileto 

Agente 04 Oaurae Pesbaca 1OIAP 0467524 il,elton Roque tia Sirva Santos Aerate de Saúde 
PublIca. SIAP 0494679 para comporem a Comissão Os Sindicâncá direta rjtrrdadir 

9&sador, 10 de outubro de 2017 

04roearr 44rreI 

Coordenador NNOLeate 

HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES 

PORTARIA N 01942017 

A Drrtora de IlosprIsil Geral °si0e s01004r19 tIO 04904 Otr59r9999. crsirtlestrda p96 04oelo simplIes 

de 04 de março de2Ol7 pubOt 04rrol3aao Oficial do Estado Os Saltou rr22 129040123 21212 

RESOLVE 

Preagar por 30 trvrtal dias o prazo para conclusão doo trabalhos da CorrrmsSo de S<aLncra 
deasrraries arrases da Pontaria ri-07f2016, pubi cada rou claro Glosar de 01 de leseererro te 2016 

Cale portaria entírará am vigor 113 dela de sue pubimado 

04rpus9 tIO de oulobro 042017 

PC2LLLANA LEANDRO OLIISS5)A 

Diretora Geral do fIGPr/ 

HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES 

Portaria cr° 202017, 

A Drratora do ~ai Geral Pr-aoo Valedares 110 rase rio atrrhurçdea, cooferrda pelo derrota sarrtoloa 

da tI-O de março se 21217 publrcado tsr Dratro Orlarei de Prelado da SaNta fil 22.129 de 124 0W 2017 

Gonmtietando CI n47r2017 01598504 bOreritlOgemHGPII ria 14 Os airtemtscrr}e 2017. onde 

aponta a responsabilidade dos planlõca do sarsioltIr sela a nratrcrrla ri* 1932414141 levando crIr 
oorsridaroçao a reaoiu98o do COFEN 240.2000 Reocorla pêia Reaotuçr9a COPE  311 2007. 
e are obserrdrr-da ria Lei n  007711 94 Ad 176  arras prerropsrrssas 

RESOLVE: 

AtI l.  DESIGHAR. Corrslasào de ErodreArrora para apurtepsio dure fatos a Iroadalere a saram 

sanadas sob e reoporraabrlrdsitie da pIEr46n9rsi de- primeiro rrcOrIrbrO 
SILVIO ARCANJO MATOS FItilO Elatercido 19 326456-3 
ANDREA 90U11A MOREIRA QUIRINO - 	10: 942200-4 
KARLLA OHRIGTINOA DE ALGUGUERGUE BISPO - Matricula II 91337-7 
Ad. 20. Dar plenos pondes a CorersoAo para buscar ao rroeoanror005 oecrersarroo pura emissão 
de parecer errara daro posaloer 

Ari, 3'. A 90r71i5990 tlItlSrQJtt1E rSl2sslOra tetos tresguISnOS 9 detaret,rrrae ois reespososola 
Ad 4 1 . A cortrtss4cr tCrrr alt, pril de 30 rtnnta dias Útirrs pare condu Ir) irIICdl(J0 a sirIri preteri Ida 
POIS rrr4rprbr0 984911db esse prorrogado orna únrOa 137 par e9Lai panado 
AtO. S. 0 paredar irrrrrlrdo devena 041 arroste aldrO si 8dirdrsri0 

Ad 13. Gota pnrrlarru mOrSrá erro uroor na dota de ares oerbtcsiçdo 

PQLL[ArOA LEANDRO OLIVEIRA 

Diretora Coral da 1IGPV 

Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahita - 
HEMOBA 

LICENÇA GESTANTE LEI N 1  12.214 da 29552011 

Prlirra 11 04817 

PROCESSO 23021100252130 

NOME 	 CADA-5-RO 	 DIAbO 	PERI000 

Carolrrie Farras Urpra Letra 	99567805-1 	 120 	02 10 17 a2SOi 19 

ParIsse e,' 049117 D-seignar Rala9i Scaroo Sarrbas Veneres. Seorelrirno AdntrnrsireLvo 1 

Srrnbolo DAI-6 para sulaetitrsur Dsrallrre Panas Urpia Lima. Assessora 04 Comunicação SirrrLoolo 

0415-3 981 motivo de Licerona Casta04o no parrede de 0210, 17 a 20 3)3 171120 91551 

Salvador 10 de Outubro 002017 

Ar)9lrSsi Cecltrrtnrr Co-teta $(reva 

Diretora Geral eI,, Eaercrcro 

Rescrito de Tirarias da Caossmeo a' 0201217 

Partes Furroueçde nan Herrratoio9pa e l-ierrrorneapsa ria Sudra - lIEMOBA Cerir,reraente:MU14CIP1O 

DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES rHOSPITAI. MUNICIPAl. r3lLEldO DE ad OLiVEIRA E UPA 

DE PRONTO ATENDIMENTO 1  Obpeto. ExoosçAa rIa alioldadas ieriroterLprcas relsrerrtsa 

ao forrrecrrerrts de flOmscontrpenirrrrers por paria da HEMOS' atIrares do 000toSCsiIr' 

Coorreerrrarior1IC aee,005entro Regional -HP ou Utridter)9 de Coreia o Transfusão UrOr peno 
siltircaçulo terapsiulnca peio 000I4VENE1OTE em seus pacientes 

Orgencia: 60 meses ejeta da anserlretrreu 12651(12017 

Assinalaras: Msrrrrtro MarOrieS os Sirva *4910 OrrirtOr OScar 1411 MORA 
O ei Sls rio Oliveira - Prefeito Mor.rc,rro de 5 ais Edsiardc MagalrOes 
Resumo de Termo rio Convénio e' 02972011 
Partes 9rsnrda98ode He,rratoloa e t-ierrrolerspsi ris. SaPa - HEMOBA Corrrrerterrte:MUNIC PC 

DE E°AI6AMIRIM S'DSPiTOL AURELnC' JL1ST1'lD ROCHA) Objeto Erracuçio rio 4tir:dade 

lrdrrrOtelOprCaS relererrles ao rornecrrrrento 20 sarrl008rlrporrerrtes por paria da CIEMOSA 

ulesivirE 00 Pierrrocirnrro Ccorderraoot-ptC HirrIsoceotro Regional- -e-IR ou Unidade de Coleta e 
TraltCfr.roSt-UCT para utrirzaçdererapêotraa peno CONVENIENTE errr neut parte rnt0o 

Vigência: 60 rrreses Data es assarranssea 120.102017 

Assinaturas: Mar r,Po MorqriesoC Srioa Neto . Orreriar Geral HEM-06A 
lOiseiro Marl:ns Brio Prelado - Murrrc:pro ate Paraeri-arm 

* fi t '1.1.1 JJ:r!rvi JJ 1 IIE 
ATOS DO SECRETARiO 

PORTARIA N'642 de 09 tIo erelribro de 2217 G SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
00 toia 41- ruas ilrOscOeri RESOLVE, o-s'reorerar ners0,aeu JOSÉ ADRIANO 946705 
DE SOUSA rraarr:rçsis er' 70673126-7 para rsbrdts,:r JOSUEL PEREIRA SANTOS 

rrrrotrculu o' 20526493-9 00 04150 de CoQrdenialtor III rirrr-tuiiu (IA 1 la SIelrerIr:1errlr: o 
de Telecomunicações ira parindo a-e 02 1 9201? a :11 102017 em ilsicdr'drrCrsi de rerror 
negrslanoorsntaree, narerenta ao Oerrotto urrraaioei rio 2019 1012 

ciarrosierar designada orsEslArisrb 6ÂSOAIOLG r.ruroasra n'20 046243 2 nierra S,5)i'rrlII' PAULO 
SÉRGIO PEIXOTO DA SILVA. 'rrsitr-cisi o' 301 127 1,9-6 rrO r555 tIe Uso-arerrurior 	ri o), - 

da Sorperrrrtsrrdenrça  de tomo9rr94  ri ViOrritiriti 'o roSnOor, de 02 03  20 Tu 	1020 
ente' rOerOwrerlOa de lOrriri r  regloilrrrrirrtoIOc r11letrorrte 95 perrr)rle rIg)ittilIsr) 0023116 23 

rr,erridr5I deR-gleado FABIANO TEIXEIRA VIANA. roraIricrIrs e' 30244176-2 pSlS hsslrhlrLee 
DAIANNE MICHELINE COSTA NUNES, rrsotrirsukr rr° 34)350514-7 no cargo de Csrrrdcrresrvr 

li ormtroto 0416-3. da Srrperrntrrrraldrraro de teIear,rrrrroiraçbere cor perlOdr III, 06 II 70 
a 04 11 2017 cor dorrorr9rnrsra dia terras regeiirerrresrntaries rlerr-rr1e ar, pr-rrorjc aqierrerlero .1' 

20161X1t' portara repu9ilcada P9' ratertar -rrnsoreç2es 

M,OiJRjCIUEILES BARBOSA 
Scr*trv, da Sagu ranca Peeb:c.2 

Estralo 40 icrnrc' de 000perreps0 tece loa 

Fartos Cl Estaria da Sabre atrases ria Seorelarrri da Segisnança Prs0Irc8 I'teioilsite l4arec Pte 

de Itaberaba do Estado de tiannie e iroparrnlarrdArncra rir Trdnstto rIra Ilabareba OOjato ApO0 e 
pr€503ç00 rir Serviço de SBgurarnçra Fubirere rnorrrurrrcrp:o cia ItsibsiraErd Vi-r2rrruu 03 itréslanror 
riam n;c.õ aro 1 4 de 'uetOr11brÕ de 251' 

Policia Civil da Bahia 

PORTARIA N'573 136 10136 OUTUBRO 1302511 

O DELEGADO-GERAL DA POLICIA CIVIL DA RAIOlA, no Isca 4e tiniu das ateia ulrrburç9as. 
Resolve: 

Corroderan desr5rradu o Cc:' ROEIMAR MALAFAIA MENESES Ddlepada de Co cru Cri 
crOodo c-specrral rr'at,rcrala o' 2029' 900-2. ircuparrlc- cio ra po ria A3scs'arr Tr,crr CO sirOrboI 

DAS -3, -Je Departamento detiairrecrolsos e Proleroleo a Pesa,a para responder OUrO rIatrearnerrle 
oe'109 2017 a 112102017 pelo cargo de Delegado Titular 1 hiri'bOiO D45-3 da 1 Delegaria 

rIo Ilonrrcraro11 acesa recontro Depar-tsrrrernto nrar tetOgtsiSnplo da Rei' MILENA LIMA CALMOIII 

DE SICUEIRA, mslrscrIa o' 20501 0664 erro terras regrslaarrorrlarer rete'err)9 ao pe-ser 
artorrarlrso ad 2015;2016 

Carresdecar dn$rgrrridcr JACISSON NEVES DOS REIS IrroOrr3irb,r 40 Falara (rrI  
til, rir9tri05ie Or' 20 499 107-4. pria r1-sf5)rilCr de 01 697017 a ii 1' 2EI1 7 poro rapo o 

Coordenador ViPiitrtdp terirbole DM-S. ria DtIICgairsi ia °OliO4 tEtirtí)idi do t,IrJrrlCra ir 

Sarrto Arnansr 3' COORPIN-DERnE) no a!astarridrrIo rJa  sais Irjier JOSE ROBERTO P41114 CO 
NASCIMENTO. rsslrrcura no' 20 304 092-7 crer IroOrOOsi PrAr-ra 
Considerar designado DELMARIO UARUES SILVA loodairgosan  de Palrou Cror Cl~_ 
III, rrratrorria o' 205104479 para reopnrrder de 02 a rI 10 ,2017 poro cargo de Av -Eterrv 
lii srrr')rolo DAÍ-4 da Coregnntnrrrr da policia Crer da tiohru tss ulaoNsrrner'to rio Ireis tiliOr 

P080014 BROE5 DOS SANTOS. r'raIriOura 0  20401 460-1 cor terias rSgtllaflldr'tuied 
ielirirsle ao palrado aquislIrno 2024'2017 
ConSiderfar designado o Bar 4LDACIR FERREIRA 0(35 SANTOS. Delegado de Parou Olor. 
clausa ESpeanteI matriculo e' 2.0 .313 605-9 lOura? ala Delegacia de Prateprio AmbrestotejE P010 

em Praia do Parte para reupa'rder titeM a23 10 7017 perocar90 de Delegado 

Triejiar 1 esierbelo 12415-3 da 33' E)eierieasra  rio PI are Terrrlo'rnii DII P051 em Morria (Oorrjrr ver 
elastaanenrlcr da essa Irtutar Sei' *YMARA BANDEIRA VACCAMI rrralricura rr' 292892740 

em torras regUIgnrertares referente aa perr800 aqdrsltro9 de 2616 2017 

Dessgnar o Bel MAT1IEUS 900141 LIMA. Olê,lagado de Policia Ciail Classe 1 matricula e' 
204 1 3 195--O Irirolar 401 OirIe33tttOia 110 FrrrtCS E RDiiti0Orde Cteeqso ateI Pndoura'n tio tetUflraiDrtr 1111 



BÂHI 
GOVERNO DO ESTADO 

Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA 

Ofício n° 705/2017 
	

Salvador, 18 de outubro de 2017 

Assunto: Segunda via do Termo de Convênio Hemoterápico n° 02812017 

Exm° Senhor, 

Objetivando o fornecimento de hemocomponentes com a excelência de serviços, 
produtos e segurança no atendimento aos pacientes assistidos pelas Unidades de Saúde, 
estamos encaminhando, anexa, para registro e controles cabíveis, a segunda via do 
Termo de Convênio Hemoterápico n° 02812017, celebrado entre a HEMOBA e o 
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES (HOSPITAL MUNICIPAL GILENO DE 
SÁ OLIVEIRA E UPA DE PRONTO ATENDIMENTO), bem como a cópia da publicação 
do Resumo do referido instrumento legal no Diário Oficial do Estado da Bahia. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar que, de acordo com a RDC n° 34/2014 
da ANVISA, em seu o Art. 145 "Todos os serviços de saúde que realizem procedimentos 
transfusionais e possuam serviço de hemoterapia devem constituir comitê transfusional do 
qual faça parte um representante do serviço de hemoterapia. Parágrafo único. O serviço 
de saúde que realize transfusão, mas não possua serviço de hemoterapia deverá 
participar das atividades do comitê transfusional relacionado ao serviço de hemoterapia 
que o assiste ou constituir o seu próprio comitê". 

Outrossim, considerando ainda as ações do Ministério da Saúde para a garantia da 
segurança transfusional, informamos que o Comitê Transfusional da HEMOBA encontra-
se à disposição para as orientações pertinentes. 

Nestes termos, apresentamos nossos votos de consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

MARINHO MARQUES DA SILVA NETO 
Di'retor Geral 

Exm° Senhor 
Oziel Alves de Oliveira 
MD Prefeito do Município de Luis Eduardo Magalhães 
Avenida Barreiras, n° 825, Centro 
CEP: 47.850-000 Luis Eduardo Magalhães-Bahia 
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