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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECRETO 886.2018 INSTITUI COMISSÃO INTERNA DE AUDITORIA E DETERMINA A
SUSPENSÃO DE CONTRATO 3-799.2017 - GMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA-ME .
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA e o SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE, este também na qualidade de Presidente do Fundo Municipal de Saúde, no uso
de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 696/2018 da Coordenação-Geral de Auditoria do
Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de serem apuradas eventuais irregularidades oriundas da
execução do Contrato Administrativo de nº 3-799/2017, firmado entre o FMS – Fundo
Municipal de Saúde e a empresa GMS Assistência Médica Ltda. – ME,
CONSIDERANDO a manifestação da Procuradoria Geral do Município, através da Circular
PGM nº 1.287/2018;
CONSIDERANDO que esta Administração Pública tem se pautado no respeito aos
princípios contidos no art. 37, da Constituição Federal;
DECRETAM:
Art. 1º Fica instituída COMISSÃO DE AUDITORIA INTERNA, para fins de apuração de
possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato Administrativo de nº
3-799/2017, firmado entre o FMS – Fundo Municipal de Saúde e a empresa GMS
Assistência Médica Ltda. – ME, nos termos do seu objeto, e em atenção à recomendação
contida no Ofício nº 696/2018/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS e no Parecer nº 1511/2018COADE, composta dos seguintes membros e sob a presidência da primeira:
a. ANDRESSA DA SILVA MONTARROYOS, Enfermeira, Servidora Efetiva com
matrícula nº 16.305, atualmente vinculada ao Departamento de Projetos da SMS;
b. EDMEIRE MUNIZ DE SOUZA, Nutricionista, Servidora Efetiva com matrícula nº
14.960, atualmente vinculada ao HMTF – Hospital Municipal de Teixeira de Freitas; e,
c. MARIO ROBERTO DA SILVA VILELA JUNIOR, Técnico Administrativo, Servidor
Efetivo com matrícula nº 3765, atual Diretor Administrativo na SMS.
§ primeiro: A Comissão de Auditoria Interna terá o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para
a conclusão dos trabalhos e emissão de Relatório Conclusivo.
§ segundo: A Comissão de Auditoria Interna, por sua presidente e após deliberação dos
demais, está autorizada a:
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I – Requisitar apoio de outros servidores das outras Secretarias, para a execução dos
trabalhos;
II – Requisitar, sempre que necessário, a assessoria da Controladoria Interna e da
Procuradoria Jurídica;
III – Requisitar informações e documentos junto à Direção do HMTF – Hospital Municipal de
Teixeira de Freitas;
IV – Notificar e tomar depoimentos de outros Servidores Públicos Municipais, efetivos ou
provisórios, com o propósito de obtenção de informações úteis à apuração dos fatos e
emissão do relatório conclusivo;
V – Lavrar a termo as declarações de servidores municipais e de outros prestadores de
serviços, especialmente médicos e enfermeiros;
VI – Assegurar a ampla defesa à prestadora de serviços e a seus representantes legais,
assegurando-lhe o contraditório e a produção de provas;
VII – Outras providências que entender pertinentes.
§ terceiro: Ao término dos trabalhos, identificadas quaisquer irregularidades, além de
eventuais punições ao (s) responsável (is), a Comissão Interna de Auditoria poderá propor
ações corretivas, sugestões e recomendações, inclusive quanto à necessidade de rescisão
contratual em definitivo.
Art. 2º. Todo (a) e qualquer Servidor (a), efetivo ou comissionado, ao (à) qual for solicitadas
informações e documentos, requisitado auxílio e assessoramento, nos termos da Lei nº
822/2014, deverá estar à disposição da Comissão Interna de Auditoria, salvo motivo
justificado, que deverá ser apresentado por escrito, sob pena de caracterizar falta grave.
Art. 3º Fica determinada a suspensão do contrato de prestação de serviços de nº
3-799-2017, a partir da data de publicação deste Decreto e pelo prazo de duração da
Auditoria e até conclusão dos trabalhos, devendo, neste período, a Direção do HMTF se
abster de requisitar qualquer serviço da empresa GMS Assistência Médica Ltda. – ME,
inclusive notificando ao (s) seu (s) representante (s) legal (is) para que não executem
qualquer atividade nas Unidades de Saúde deste Município, e que deverão retirar todos os
seus pertences, após inventário e conferência, que deverá ser elaborada e assinada pelos
contratantes.
§ único: Com a conclusão da Auditoria e emissão de seu Relatório, concluindo pela
inexistência das irregularidades apontadas, poderá o Município retomar ou não a execução
dos serviços contratados.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se todas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e expeçam-se as comunicações necessárias.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas/BA, em 21 de Novembro de 2018.

TEMÓTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal
MAX ALMEIDA DOS SANTOS - Secretário Municipal de Saúde Pres. do FMS – Fundo
Municipal de Saúde
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