CONTRATOS DE GESTAO NA BAHIA
INFORMACOES PRELIMINARES – Fonte Site Secretaria de Administração da Bahia
LEGISLACAO

Lei Estadual nº 7.027, de 29 de janeiro de 1997 e, posteriormente, os Decretos nº 7.007/97 e 7.008/97, que a regulamentam.
http://www2.casacivil.ba.gov.br/NXT/gateway.dll/legsegov/leiord/leiordec1990/leiord1997/leiord1997jan/lo19977027.xml
Lei nº 8.647 que atualiza o Programa Estadual de Organizações Sociais
http://www2.casacivil.ba.gov.br/NXT/gateway.dll/legsegov/leiord/leiordec2000/leiord2003/leiord2003jul/lo20038647.xml#LO_8_647_Art__46
Decreto nº 8.890/01/2004.
http://www2.casacivil.ba.gov.br/NXT/gateway.dll/legsegov/decnum/decnum2004/decnum2004jan/decn20048890.xml

Nº OSs implantadas: 7

1. Asceteb - A Associação Centro de Educação Tecnológica da Bahia (Asceteb) assinou Contrato de Gestão em 15/05/2001, para a prestação de

Associação Centro de Educação

serviços de organização, administração, assistência e gerenciamento técnico, financeiro e orçamentário do Centro de Educação Tecnológica da

Tecnológica

Bahia - Ceteb, no município de Feira de Santana - BA.

da

Bahia

(15/05/2001);

Site: www.cetebfsa.com.br

Instituto

2. Instituto Biofábrica de Cacau – O Instituto Biofábrica de Cacau assinou Contrato de Gestão em 24 de maio de 2001, para gerir a Biofábrica de

Biofábrica de Cacau (em 24 de

Cacau, unidade fabril de assistência à lavoura cacaueira, vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia - Seagri. Pelo Contrato de

maio

Gestão, a OS se obriga a atingir as metas de produção, distribuição e comercialização de material genético de cacaueiros, de alta produtividade e

de

2001;

Associação

Tecnológica e Educacional de

tolerância à vassoura de bruxa.

Camaçari

3. Atec – A Associação Tecnológica e Educacional de Camaçari (Atec), assinou Contrato de Gestão em 09/12/03, para a prestação de serviços de

Fundação

(09/12/2003);
José

Silveira

Site: www.biofabricadecacau.com.br

organização, administração, assistência e gerenciamento técnico financeiro e orçamentário do Centro de Educação Tecnológico do Estado da Bahia

(01/02/2005); Santa Casa de

- Unidade de Camaçari - Ceteb/CA (BA). Este é o segundo Centro de Educação Profissioanal implantado no Estado.

Misericórdia

4. Fundação José Silveira

(13/06/2006);

Site: www.ceteb-ca.com.br

Associação Obras Sociais Irmã

A Fundação José Silveira, qualificada como Organização Social através de decreto governamental publicado no Diário Oficial do Estado em

Dulce

11/01/2005, assinou Contrato de Gestão em 01/02/2005 para gestão e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Geral Santa Tereza no

(22/06/2006);

Monte

Tabor – Centro Ítalo Brasileiro
de

Promoção

Sanitária

município de Ribeira Pombal, em regime de 24 horas/dia assegurando assistência universal à população.

Site: www.fjs.org.br

5. Santa Casa de Misericórdia

(21/06/2006)

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA assinou Contrato de Gestão em 13/06/2006, para operacionalização da gestão e execução das ações

www.cetebfsa.com.br ;

e serviços de saúde da Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto, em regime de 24 horas/dia, assegurando assistência

www.biofabricadecacau.com.br;

universal e gratuita à população.

www.ceteb-ca.com.br;

6. Associação Obras Sociais Irmã Dulce

www.fjs.org.br;

A Associação Obras Sociais Irmã Dulce assinou Contrato de Gestão em 22 de junho de 2006, para operacionalização da gestão e execução das

www.santacasaba.org.br;

ações e serviços de saúde do Hospital do Oeste, localizado no município de Barreiras, em regime de 24 horas/dia, assegurando assistência universal

Site: www.santacasaba.org.br

www.irmadulce.org.br;

e gratuita à população.

www.hsr.com.br

7. Monte Tabor – Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária

Site: www.irmadulce.org.br

O MONTE TABOR – CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA assinou Contrato de Gestão em 21/06/2006, para operacionalização
da gestão e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Dantas Bião, localizado no município de Alagoinhas, em regime de 24 horas/dia,
assegurando assistência universal e gratuita à população. Em 01/09/06, o Monte Tabor assinou Contrato de Gestão para a operacionalização da
gestão e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães, localizado no município de Porto Seguro.

Site:

www.hsr.com.br

Com esse propósito, à semelhança do Governo Federal, o Governo do Estado da Bahia instituiu o Programa de Incentivo às Organizações Sociais através da Lei
Estadual nº 7.027, de 29 de janeiro de 1997 e, posteriormente, os Decretos nº 7.007/97 e 7.008/97, que a regulamentam. Decorridos seis anos de instituição do
Programa, em 29 de Julho de 2003 o Governo do Estado sancionou a Lei nº 8.647 que atualiza o Programa Estadual de Organizações Sociais e, em 22 de
Janeiro de 2004, o Decreto nº 8.890, dando-lhe nova regulamentação.
O que é Organização Social
Organização Social, ou simplesmente OS, é a pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação ou fundação sem fins lucrativos que,
atendidos os requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 8.647, de 29 de Julho de 2003 (anexo V), fica apta, desde que vencido o Processo Seletivo (ver item 4 deste
Manual, Operacionalização) e assinado o Contrato de Gestão (ver item 6, Contrato de Gestão), a absorver a gestão e execução de atividades e serviços de
interesse público, administrando instalações e equipamentos pertencentes ao Poder Público, e recebendo recursos orçamentários necessários ao seu
funcionamento. Somente poderá ter sua gestão transferida para uma Organização Social o serviço/atividades que, por força de previsão constitucional, possam
ser exercidos, também, pelo setor privado.
A atual legislação, ensejada pelo crescente processo de aperfeiçoamento operacional do referido Programa, decorreu da necessidade de adequar seu marco
jurídico às demandas inspiradas na prática do modelo das Organizações Sociais. As alterações à Lei permitirão mais celeridade ao processo decisório e,
sobretudo, maior transparência e efetividade das ações, possibilitando o fortalecimento da atual política de gestão pública e reforma administrativa do Estado,
que tem nessa forma gerencial um de seus pontos-chave.
Com efeito, a legislação anterior continha fragilidades que foram descortinadas na medida da implantação desse modelo no Estado. Sem perder o objetivo de
corrigi-las - a exemplo de algumas omissões -, a Lei 8.647/03 não altera, entretanto, a essência do texto originário, mantendo-lhe a substância. Na verdade, se
fundamenta na própria prática cotidiana das OS, buscando tornar o processo de implementação mais transparente, olhos postos nos princípios administrativos da
publicidade, impessoalidade, legalidade e moralidade.
Este documento apresenta o modelo de gestão de Organizações Sociais e orienta os interessados em estabelecer parceria com o Estado nesta modalidade de

relacionamento entre o poder público, a sociedade e o terceiro setor.
OS implantadas na Bahia
Asceteb
O A Associação Centro de Educação Tecnológica da Bahia (Asceteb) assinou Contrato de Gestão em 15/05/2001, para a prestação de serviços de organização,
administração, assistência e gerenciamento técnico, financeiro e orçamentário do Centro de Educação Tecnológica da Bahia - Ceteb, no município de Feira de
Santana - BA. Site: www.cetebfsa.com.br
Instituto Biofábrica de Cacau
O Instituto Biofábrica de Cacau assinou Contrato de Gestão em 24 de maio de 2001, para gerir a Biofábrica de Cacau, unidade fabril de assistência à lavoura
cacaueira, vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia - Seagri. Pelo Contrato de Gestão, a OS se obriga a atingir as metas de produção,
distribuição e comercialização de material genético de cacaueiros, de alta produtividade e tolerância à vassoura de bruxa.
Site:
www.biofabricadecacau.com.br
Atec
A Associação Tecnológica e Educacional de Camaçari (Atec), assinou Contrato de Gestão em 09/12/03, para a prestação de serviços de organização,
administração, assistência e gerenciamento técnico financeiro e orçamentário do Centro de Educação Tecnológico do Estado da Bahia - Unidade de Camaçari Ceteb/CA (BA). Este é o segundo Centro de Educação Profissioanal implantado no Estado. Site: www.ceteb-ca.com.br
Fundação José Silveira
A Fundação José Silveira, qualificada como Organização Social através de decreto governamental publicado no Diário Oficial do Estado em 11/01/2005, assinou
Contrato de Gestão em 01/02/2005 para gestão e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Geral Santa Tereza no município de Ribeira Pombal, em
regime de 24 horas/dia assegurando assistência universal à população. Site: www.fjs.org.br
Santa Casa de Misericórdia
A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA assinou Contrato de Gestão em 13/06/2006, para operacionalização da gestão e execução das ações e serviços
de saúde da Maternidade de Referência Professor José Maria de Magalhães Netto, em regime de 24 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita à
população. Site: www.santacasaba.org.br
Associação Obras Sociais Irmã Dulce
A Associação Obras Sociais Irmã Dulce assinou Contrato de Gestão em 22 de junho de 2006, para operacionalização da gestão e execução das ações e
serviços de saúde do Hospital do Oeste, localizado no município de Barreiras, em regime de 24 horas/dia, assegurando assistência universal e gratuita à
população. Site: www.irmadulce.org.br
Monte Tabor – Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária
O MONTE TABOR – CENTRO ÍTALO BRASILEIRO DE PROMOÇÃO SANITÁRIA assinou Contrato de Gestão em 21/06/2006, para operacionalização da gestão
e execução das ações e serviços de saúde do Hospital Dantas Bião, localizado no município de Alagoinhas, em regime de 24 horas/dia, assegurando assistência
universal e gratuita à população. Em 01/09/06, o Monte Tabor assinou Contrato de Gestão para a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços
de saúde do Hospital Deputado Luis Eduardo Magalhães, localizado no município de Porto Seguro. Site: www.hsr.com.br

Para mais informações, mande um e-mail para organizacaosocial@saeb.ba.gov.br.

