ARACATU/BA, 13 de maio de 2022

EXECUTIVO MUNICIPAL

DIÁRIO

OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

ANO VII
EDIÇÃO Nº. 956

Este documento foi assinado digitalmente por BRASIL PUBLICACOES E GESTAO PUBLICA LTDA. Para verificar a validade das assinaturas
acesse a Central de Verificação em https://valida.brasilpublicacoes.com.br/ e informe o código EAA85B-2992BA-21FF65-E64FA6

RESUMO
ATOS DE PESSOAL ............................................... 3
PORTARIAS .................................................... 3
ATOS ADMINISTRATIVOS ......................................... 10
ATOS ADMINISTRATIVOS .......................................... 10

Este documento foi assinado digitalmente por BRASIL PUBLICACOES E GESTAO PUBLICA LTDA. Para verificar a validade das assinaturas
acesse a Central de Verificação em https://valida.brasilpublicacoes.com.br/ e informe o código EAA85B-2992BA-21FF65-E64FA6

DIÁRIO OFICIAL

Sexta-feira
13 de maio de 2022
Ano VII, Edição nº. 956

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACATU

3

ATOS DE PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ: 14.105.712/0001-80 Tel.: (77) 3446-2160 1 Fax.: (77) 3446-8500
Rua Libério Alves Maia, 37 - Centro. Aracatu - Bahia
CEP: 46.130-000 1 Email: prefeitura@aracatu.ba.gov.br

ARACATU
DECRETO Nº 47, de 12 de maio de 2022.

Dispõe sobre a instituição da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar - CCIH do
Hospital Municipal Felinto da Silveira Maia e dá
outras providências.

A PREFmA DO MUNIÓPIO DE ARACATU, estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.
Considerando que a Lei nº 9.431, de 06 de janeiro de 1997 fixa que os hospitais do
País são obrigados a manter Programa de Controle de Infecções Hospitalares PCIH e torna obrigatória a criação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- CCIH nas instituições de saúde;
Considerando as inspeções sanitárias da Diretoria de Vigilância Sanitária e
Ambiental do Estado da Bahia no Hospital Municipal Felinto da Silveira Maia, que
sinalizam a necessidade de implantação de uma Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar atuante.
Considerando o compromisso da gestão do Hospital Municipal Felinto da Silveira
Maia na melhoraria da qualidade e na segurança do paciente.

DECRETA:
Art. 1° - Fica instituída a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) no
âmbito do Hospital Municipal Felinto da Silveira Maia.

Art. 2° - A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar será regida nos termos
deste Decreto.

IDA NATUREZA E FINAUDADE
Art. 3° - A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, do Hospital
Municipal Felinto da Silveira Maia, é uma comissão permanente, que deve atuar
como órgão assessor da diretoria médica, com autonomia para intervir em
assuntos que direta, ou indiretamente, estejam relacionados com o controle das
infecções relacionadas

à assistência e epidemiologia

hospitalar, devido sua
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ARACATU
natureza técnico-científica nos termos da Lei nº 9431, de janeiro de 1997 e da
Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998.

Art. 4° - A CCIH tem por finalidade o desenvolvimento e o monitoramento do
Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) do Hospital Municipal

à

Felinto da Silveira Maia, realizando ações de controle de Infecções Relacionadas

à Saúde (IRAS).

Assistência
§1 -

Considera-se programa de controle de infecções hospitalares, o

à

conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas

redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares,
além de ações de prevenção.
§2 - Entende-se por Infecções Relacionadas

à Assistência à Saúde (IRAS),

também denominada hospitalar, qualquer infecção adquirida após 48 horas da
internação de um paciente em hospital podendo se manifestar durante a
internação ou mesmo após a alta, caso a infecção possa ser relacionada

à

internação.

n DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA
Art. Sº - A CCIH terá composição multidisciplinar e multiprofissional, da área de
saúde, de nível superior, formalmente designados através de portaria específica.
Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores

Art. 6º - A CCIH será composta pela seguinte estrutura:
I - Presidente;

n-

m-

Secretário;
Membros consultores;

J.V - Membros executores.

Art. 7° - Os membros consultores serão representantes dos seguintes serviços:
1- Serviço médico;

n - Serviço de enfermagem;
m- Assistência Farmacêutica;
IV - Serviço de Nutrição e Dietética;
V - Laboratório de Análises Clínicas;

Art. 8° - Os membros executores são encarregados da execução das ações
programadas de controle de infecção

hospitalar,

preferencialmente

serão

formados por:
I - Diretor médico ou médico infectologista ou médico da assistência
médica;
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li -

Supervisor de enfermagem ou enfermeiro com conhecimentos

específicos

na

área

de

epidemiológica;
m - Coordenador

controle
do

de

serviço

infecção
de

hospitalar

farmácia

ou

e/ou

vigilância

farmacêutico

com

conhecimentos específicos na área de controle de infecção hospitalar.

m DAS COMPETÊNOAS
Art. 9° - Compete a CCIH a elaboração, implementação, monitoramento e
avaliação do PCIH, adequando às características e necessidades da instituição,
contemplando, no mínimo, ações relativas à implantação de um sistema de
vigilância epidemiológica institucional das infecções hospitalares, compreendendo
as seguintes ações:

1- Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnicooperacionais,

visando

à prevenção,

controle

e tratamento

das

infecções

hospitalares, bem como evitar a disseminação de agentes presentes nas infecções
em curso no hospital;

li- Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no
que diz respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares;

m-

Monitorizar e promover o uso racional de antimicrobianos, em

cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, instituindo uma política
de utilização de antimicrobianos, bem como de germicidas e materiais médicohospitalares para a instituição;

J.V - Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pela
sistemática institucional de vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e
aprovar as medidas de controle propostas pelos membros da CCIH;

V - Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que
indicado, e implantar medidas imediatas de controle;

VI

-

Elaborar

e

divulgar,

regularmente,

relatórios

e

comunicar,

periodicamente, à autoridade máxima de instituição e às chefias de todos os
setores do hospital a situação do controle das infecções hospitalares, promovendo
seu amplo debate na comunidade hospitalar,

VII - Cooperar em ação conjunta com os órgãos de gestão e regulação do
SUS, no fornecimento de informações, notificações de casos diagnosticados ou
suspeitos de doenças sob vigilância epidemiológica (notificação compulsória) e de
infecções associadas à utilização de insumos e/ou produtos de interesse sanitário.

Art. 10º - Ao Presidente compete dirigir e supervisionar as atividades da CCIH,
especificamente:

1- Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da CCIH;
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n- Representar a CCIH em suas relações internas e externas;
m - Tomar

parte nas discussões e votações e, quando necessário, exercer

direito do voto de desempate;
IV - Indicar, dentre os membros da CCIH, um para realização de estudos,
levantamentos e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade da
Comissão;

Parágrafo Único - Cabe aos membros executores substituir, em reuniões
ordinárias, o Presidente, na sua ausência.

Art. 11 ° - Ao secretário da CCIH compete:

1- Preparar as pautas da reunião juntamente com o Presidente;

n- Encaminhar documentos, ofícios e relatórios da CCIH;
m-

Providenciar o cumprimento das diligências determinadas;

IV - Lavrar termos de abertura e encerramento dos livros de ata, de
protocolo, bem como lavrar o de registro das atas das reuniões;

V- Providenciar, por determinação do Presidente, a convocação das sessões
extraordinárias.

Art. 12º - Compete aos membros consultores da CCIH:
I - Estudar e relatar nos prazos estabelecidos, as matérias que lhe forem
atribuídas pelo Presidente;

n-

Comparecer às reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou

pareceres e manifestando-se a respeito de matérias em discussão;

m-

Desempenhar as atribuições que lhes forem designadas pelo

presidente;
IV - Apresentar proposições sobre questões pertinentes à CCIH.

Art. 13º - Compete aos membros executores:
I - Programar, manter e avaliar o PCIH adequado às características e
necessidades da Instituição, de acordo com diretrizes da CCIH;

n -

Instituir

e

alimentar

um

sistema

institucional

de

vigilância

epidemiológica das infecções hospitalares;

m - Realizar

investigação epidemiológica de casos de surtos, sempre que

indicado;
IV - Propor, elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas
técnico-administrativas visando a prevenção e ao tratamento das infecções
hospitalares;
V - Monitorar a execução da política de uso racional de antimicrobianos e
Germicidas;
VI - Regulamentar medidas de isolamento e supervisionar sua aplicação;
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VD - Elaborar e divulgar relatório contendo as seguintes informações

referentes as taxas de infecção hospitalar global, por topografia, por procedimento
de risco selecionados pela CCIH;

vm - Acompanhar e participar de todas as modificações da planta física da
Instituição fornecendo informações e apontando alternativas que contribuam para
um efetivo controle das infecções hospitalares;
IX - Promover a formação, treinamento e aprimoramento de recursos
humanos na área de infecção hospitalar.
IV DO FUNCONAMENTO

Art.

14°

-

A

CCIH

deverá

reunir-se

ordinariamente

mensalmente

e

extraordinariamente quando convocada pelo Presidente ou a requerimento da
maioria de seus membros, em local definido dentro da instituição.
I - A CCIH instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria simples dos
seus membros, devendo ser verificado o "quórum" em cada sessão antes de cada
votação.

D - O Presidente terá o direito a voto de qualidade.

m - As

deliberações tomadas "ad referendum" deverão ser encaminhadas

ao Plenário da CCIH para deliberação desta, na primeira sessão seguinte.
IV - As deliberações da CCIH serão consubstanciadas em cotas endereçadas
aos responsáveis de cada setor e ao diretor clínico.
V - É facultado ao Presidente e aos membros da Comissão solicitar o
reexame de qualquer decisão exarada na reunião anterior, justificando possível
ilegalidade, inadequação técnica ou de outra natureza.

VI - A votação será nominal.

vn -

A CCIH, observará a legislação vigente e estabelecerá normas

complementares relativas ao seu funcionamento e a ordem dos t rabalhos.

Art. 15º - A sequência das reuniões da CCIH será a seguinte:
1-Abertura dos trabalhos pelo Presidente e, em caso de sua ausência, pelo
seu substituto;
D - Verificação de presença e existência de "Suórum";

m - Leitura, votação e assinatura da Ata

da reunião anterior,

IV - Leitura da ordem do dia compreendendo leitura, discussão e votação
dos pareceres;
V - Distribuição de expedientes de estudos, levantamentos e emissão de

pareceres aos relatores, se houver necessidade;

VI - Organização da pauta da próxima reunião;

VD - comunicação breve de e branaueamento da palavra aos presentes.
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Parágrafo Único - Em caso de urgência ou de relevância de alguma pauta, a CCIH,

por voto da maioria, poderá alterar a sequência estabelecida neste artigo.

Art. 16° - A Ordem do Dia será organizada com as pautas apresentadas para
discussão, será comunicada previamente pelo secretário a todos os membros, com
antecedência mínima de dois dias para as reuniões ordinárias e de um dia para as
extraordinárias.

Art. 17° - A data de realização das reuniões será estabelecida de acordo o
cronograma mensal da instituição e sua realização e duração serão as julgadas
necessárias, podendo ser interrompidas e continuada em data e hora estabelecida
pelos presentes.

Art. 18° - A cada reunião os membros consignarão sua presença em folha própria
e a Secretário lavrará uma ata com exposição sucinta dos trabalhos, conclusões,
deliberações e resoluções, a qual deverá ser assinada pelos membros presentes e
pelo Presidente, quando de sua aprovação.

V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19º - O mandato dos componentes da CCIH terá duração de 2 (dois) anos,
podendo ser prorrogádo por mais dois anos.

Art. 20º - Será dispensado o componente que, sem motivo justificado, deixar de
comparecer a seis reuniões consecutivas ou a nove reuniões intercaladas no
período de um ano.

Art. 21º - As funções dos membros da CCJH não serão remuneradas, sendo seu
exercício considerado de relevante serviço para a Instituição.

Art. 22º - A CCIH poderá convidar pessoas ou entidades que possam colaborar
com o desenvolvimento dos seus trabalhos, sempre que julgar necessários.

Art. 23º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente
Regimento Interno, serão dirimidas pelo Presidente da CCIH e solucionados em
consenso.

Art. 24° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Prefeita
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PORTARIA Nº. 53 DE 12 DE MAIO DE 2022.
Dispõe sobre a nomeação de membros
para integrarem a Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar- CCIH do Hospital
Municipal Felinto da Silveira Maia.

A PREFEITA DO MUNIÓPIO DE ARACATU, estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.
Considerando o Decreto nº 47, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre a
instituição da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH do Hospital
Municipal Felinto da Silveira Maia e dá outras providências.

RESOLVE:
Art. 1° - Ficam designados os seguintes servidores para membros consultores da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar CCIH
1- Serviço médico - Caio Vinícius Amorim Santos;
D - Serviço de enfermagem - Eriedna Chaves Soares;

m-Assistência Farmacêutica -

Fabrício Oliveira Coqueiro;

IV - Serviço de Nutrição e Dietética - Adriana Feitosa de Santana;
V - Laboratório de Análises Clínicas - Danilo Ataíde Lopes;
VI -Área Administrativa - Walton Pinto Aguiar Júnior.
Art. 2° - Ficam designados os seguintes servidores para membros Executores da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar CCIH
1- Fabrício Oliveira Coqueiro - Farmacêutico;
D - Gleiciane Escolástico Santos - Enfermeira.
Art. 3° - Fica nomeado o Sr. Fabrício Oliveira Coqueiro Coordenador da Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar.
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Registra-se, Publica-se e cumpra-se.

~==....,.w.-==o~da Bahia, em 26 de abril de
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO COM
INÍCIO DAS OBRAS IMEDIATAMENTE

Ilustríssima Senhora,
Lívia Cardoso Brito,
Representante Legal da Empresa CARDOSO
Processo Licitatório RDC N.º 02/2021,
Contrato de empreitada 055/2022.

EMPREENDIMENTOS EIRELI.

O Município de Aracatu, por sua representante legal, a Prefeita Braulina
Lima Silva, através da presente, na qualidade de CONTRATANTE das obras de

infraestrutura para pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial
em Ruas do Bairro Bons Ares no Município de Aracatu, conforme convênio
016/2021 junto a CONDER, e contrato administrativo Nº 055/2022, NOTIFICA a
empresa

CARDOSO

EMPREENDIMENTOS

EIRELI,

na

pessoa

de

seu

Representante Legal, Lívia Cardoso Brito, nos seguintes termos:

A empresa ora notificada celebrou com o Município de Aracatu o
contrato n.º 055/2022, para pavimentação em paralelepípedo com drenagem
superficial em Ruas do Bairro Bons Ares no Município de Aracatu, nos termos
do Processo Licitatório RDC N.0 02/2021, e Processo Administrativo 02/2021 .
Conforme apuração do Departamento de Engenharia Municipal, a
Empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI, ora contratada para executar
pavimentação em paralelepípedo no Bairro Bons Ares, injustificadamente não
iniciou a prestação de serviços, conforme ordem de serviço datada em 14 de
março de 2022, cujo fato emana prejuízos a Administração Publica, haja vista a
constatação no atraso no cronograma físico-financeiro.
Ante o exposto e amparado no contrato celebrado, que impõe sanções
pelo não cumprimento do contratado, além do ressarcimento dos valores pagos
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e indenização, NOTIFICA a empresa CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIREL,
na pessoa de seu Representante Legal, Lívia Cardoso Brito, para, no prazo
improrrogável de (72) setenta e duas horas, a contar da publicação da presente
notificação, para proceder com o INÍCIO DAS OBRAS, sob pena de serem
aplicadas as sanções previstas no contrato e na legislação de regência.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa
Senhoria para eventuais esclarecimentos.
Aracatu - BA, 13 de maio de 2022.
Atenciosamente,
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