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• DECRETO Nº. 207/2019 - EXONERA A PEDIDO DO CARGO DE AUDITOR DE TRIBUTOS: 
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Mais de 2 mil Unidades de Saúde 
da Família (USF) já estão aptas 
a participar do Programa Saúde 
na Hora em 400 municípios e 
no Distrito Federal, segundo 
a estimativa do Ministério 
da Saúde. Os municípios 
que ampliarem o horário de 
atendimento à população nas 
USF passam a receber mais 
recursos do Governo Federal. 
Os repasses podem chegar a 
dobrar de valor, dependendo da 
disponibilidade de equipes de 
Saúde da Família e Bucal e do 
horário de funcionamento das 
unidades, que pode variar entre 
60h e 75h semanais. 
O objetivo é ampliar o acesso 
aos serviços da Atenção Primária 
à Saúde como consultas 
médicas e odontológicas, 
coleta de exames laboratoriais, 
testes de rastreamento para 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs), triagem 
neonatal, aplicação de vacinas, 
acompanhamento pré-natal, 
entre outros procedimentos. Para 
participar do Programa Saúde 
na Hora, os gestores municipais 
devem solicitar adesão de suas 
unidades.

Como funciona o programa
As secretarias municipais enviam 
proposta ao Ministério da Saúde, 
por meio do sistema E-Gestor, 
indicando quais são as USF que 

desejam adaptar para o modelo 
de horário estendido. Após 
análise e aprovação do pedido, 
o Ministério da Saúde repassa 
incentivo no momento de início 
do horário estendido: R$ 22,8 
mil para USF que optar pela 
carga de 60h sem atendimento 
odontológico e R$ 31,7 mil para 
USF que conta com equipes de 
saúde bucal. Para as que optarem 
pelo turno de 75h semanais, 
serão repassados cerca de R$ 60 
mil de incentivo. Esses recursos 
devem ser usados para preparar 
as unidades que vão funcionar no 
novo formato.

Critérios para adesão
Para aderir ao Saúde na Hora, 
as unidades deverão atender a 
alguns requisitos, como manter a 
composição mínima das equipes 
de Saúde da Família - com 
médico, enfermeiro, odontologista 
e auxiliar de enfermagem - sem 
reduzir o número de equipes que 
já atuam no município. A USF 
também deve funcionar sem 
intervalo de almoço, de segunda a 
sexta, podendo complementar as 
horas aos sábados ou domingos. 
Além disso, a unidade também 
deve ter o prontuário eletrônico 
implantado e atualizado.
Cada unidade participante da 
iniciativa deve ainda contar com 
um gerente da USF – profi ssional 
escolhido pelo gestor para 

administrar a unidade – e terá 
assegurado incentivo fi nanceiro 
do Governo Federal para este 
Gerente. Este profi ssional deve 
se dedicar exclusivamente ao 
gerenciamento, desenvolvendo 
atividades como planejamento, 
gestão e organização do processo 
de trabalho, coordenação e 
integração da USF com outros 
serviços de saúde.
Após início da participação no 
Saúde na Hora, os gestores 
municipais terão até 4 meses 
para adequar as unidades, caso 
contrário, podem ter suspensos 
os recursos adicionais referentes 
à participação no formato de 
atendimento ampliado.
Os gestores locais de saúde 
terão autonomia para indicar 
quais as unidades terão o horário 
de atendimento ampliado, dentro 
de critérios estabelecidos e 
de acordo com a demanda e 
realidade local. A medida também 
permite mais fl exibilidade na 
organização da Atenção Primária 
à Saúde, como carga horária 
de profi ssionais da Estratégia 
Saúde da Família e Saúde 
Bucal, que poderão trabalhar 
em escala, intercalando equipes 
no atendimento à população. A 
carga horária mínima individual 
deve ser de 20h semanais 
para médicos, enfermeiros e 
cirurgiões-dentistas.
Fonte: Ministério da Saúde

 Municípios podem solicitar ampliação do 
horário de atendimento nas Unidades de 

Saúde da Família
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DECRETO Nº. 207, DE 12 DE JUNHO DE 2019.  

  

“EXONERA A PEDIDO DO CARGO DE 
AUDITOR DE TRIBUTOS: OTÁVIO 

RIBEIRO PEDRAL SAMPAIO.”  
  

JESULINO DE SOUZA PORTO, 
Prefeito Municipal de Maiquinique, estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo o que dispõe o art. 58 inciso I da lei Orgânica do Município:  

CONSIDERANDO o requerimento da Sr. OTÁVIO RIBEIRO PEDRAL SAMPAIO, servidor 

público municipal, concursado para o cargo de AUDITOR DE TRIBUTOS, datado de 29 de 

março de 2019, requerendo sua exoneração, em caráter definitivo e irrevogável nos termos 

do Art. 81 da Lei Municipal n° 004 de 13 de dezembro 2004;  

 

DECRETA:  

Art. 1º. - Fica EXONERADO a pedido, do cargo de AUDITOR DE TRIBUTOS, o Sr. 

OTÁVIO RIBEIRO PEDRAL SAMPAIO, servidor do quadro efetivo nomeado por força do 

decreto n° 008/2016 de 31 de março de 2016, que homologou o resultado do concurso 

público realizado pelo Município, aberto e regulamentado pelo Edital nº 001/2016.  

Art. 2º. - Dê-se ciência ao Departamento Pessoal.  

Art. 3º. - Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação e seus efeitos retroagem. 

Art. 4º. - Revogam-se as disposições em contrário.   

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, EM 12 
DE JUNHO DE 2019.  

 

 
JESULINO DE SOUZA PORTO    ENIO LIMA LEITE 

     Prefeito Municipal           Secretário de Administração 

Quinta-feira, 13 de junho de 2019 - Edição Nº 879
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ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 

Gimaldo Bispo dos Santos, Pregoeiro Municipal de Maiquinique/BA, nomeado pelo Decreto nº 
179/2019, torna público que, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto 
consistiu na contratação de empresa especializada para o fornecimento de estrutura (sonorização, 
iluminação, toldos e banheiros químicos) para os festejos juninos da sede do município de 
Maiquinique – Bahia e do Distrito de Pouso Alegre, que se realizará entre os dias 21 e 23 de junho 
de 2019, procedimento este regido pela Lei Federal Nº 10.520/02, com aplicação subsidiária Lei 
Federal Nº 8.666/93 e legislação correlata, bem como pelo quanto disposto no Edital, 
ADJUDICANDO o objeto à seguinte empresa: 

RB EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob n.º 30.473.186/0001-67, situada 
na Rua Florival Amorim, nº. 106-B, Bairro Primavera, na cidade de Barra do Choça – Bahia, CEP 
45.120-000, que ofertou proposta final no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para o lote 
único do certame. 

Maiquinique – Bahia, 13 de junho de 2019. 

 

Publique-se. 

 

Gimaldo Bispo dos Santos 
Pregoeiro 
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Gimaldo Bispo dos Santos, Pregoeiro Municipal de Maiquinique/BA, nomeado pelo Decreto nº 
179/2019, torna público que, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto 
consistiu na contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos na 
sede do município, para manutenção da frota de veículos leves, caminhões, vans, micro-ônibus e 
máquinas pesadas que servem à Prefeitura Municipal de Maiquinique – Bahia, para o exercício de 
2019, procedimento este regido pela Lei Federal Nº 10.520/02, com aplicação subsidiária Lei 
Federal Nº 8.666/93 e legislação correlata, bem como pelo quanto disposto no Edital, 
ADJUDICANDO o objeto à seguinte empresa: 

DEUSDETE FERREIRA COSTA FILHO 04123293603, inscrita no CNPJ sob nº. 30.641.572/0001-
10, situada na Rua Zeferino Silveira Filho, nº. 89, Centro, na cidade de Maiquinique – Bahia, CEP 
45.770-000, que ofertou proposta final no valor de 85.680,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e 
oitenta reais), para o lote único do certame. 

Maiquinique – Bahia, 13 de junho de 2019. 

 

Publique-se. 

 

Gimaldo Bispo dos Santos 
Pregoeiro 
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