
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia

Comissão Especial de Outorga

REGULAMENTO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 
HOSPITALAR DO INSTITUTO COUTO MAIA

O presente regulamento estabelece os objetivos, a metodologia e a disciplina da 
audiência  pública  referente  à  concessão  administrativa  para  projetar,  construir, 
manter  o  Instituto  Couto  Maia,  assim como operar  os  Serviços  Não Clínicos  da 
referida unidade, conforme aviso publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, na 
edição de 31 de outubro de 2012, a se realizar no dia 12 de novembro de 2012, a 
partir das 09:00h no auditório da ESCOLA  TÉCNICA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE - 
EFTS, localizada na Av. Vasco da Gama, s/nº- Complexo do HGE, Salvador- Bahia.

A audiência  será  presidida  pelo  Presidente  da Comissão Especial  de  Outorga e 
conduzida por este e pela Mesa Diretora, composta por: 
I  – Jorge José Santos Pereira  Solla  – Secretário da Saúde do Estado da Bahia 
(SESAB);
II – Gisélia Santana Souza – Superintendente de Atenção Integral a Saúde (SESAB);
III – Ceuci de Lima Xavier Nunes – Diretora do Hospital Especializado Couto Maia 
(SESAB)
IV – Mara Clécia Dantas Souza – Assessora Especial de Gabinete do Secretário 
(SESAB);
V  –  Bruno de Queiroz  Miranda  (Presidente)  –  Diretor  de  Licitações e  Contratos 
(SESAB);
VI – Rogério Princhack - Secretário Executivo da PPP - Parceria Público-Privada 
(SEFAZ);

I. Duração

2h contadas a partir da Solenidade de Abertura.
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II. Inscrição e Participação de Interessados

A  Audiência  é  aberta  a  todos  os  interessados,  que  deverão  assinar  lista  de 
presença, disponibilizada na entrada do auditório.

Os  interessados  que  desejarem  apresentar  colaborações  ou  questionamentos 
deverão preencher  formulário  próprio,  distribuído  pela  organização,  informando o 
nome completo e a pessoa jurídica a qual representa (se for o caso). Os formulários 
poderão ser apresentados até 15 (minutos) após o término da exposição técnica 
referida no item III.2 abaixo.

Esclarecimentos e contribuições adicionais poderão ser encaminhados através do 
endereço: http://www.saude.ba.gov.br/ppp/icom.

Os  interessados  deverão  observar  o  respeito  aos  procedimentos  referidos  neste 
regulamento, em especial quanto ao correto transcurso da audiência, sob pena de 
serem retirados do recinto mediante ordem do Presidente da Comissão Especial de 
Outorga.

III. Procedimentos

A audiência pública será conduzida conforme os seguintes procedimentos:

III.1. Solenidade de Abertura

A  Audiência  Pública  terá  início  com  a  formação  da  mesa  para  solenidade  de 
abertura, pelo Presidente da Comissão de Outorga e com as autoridades presentes, 
que se pronunciarão sobre a relevância do projeto para o Estado. 

Após  encerramento  da  solenidade  de  abertura,  o  Presidente  da  Comissão  de 
Outorga será chamado a ocupar  a mesa juntamente com os membros da Mesa 
Diretora, para início dos trabalhos.
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O acesso ao interior do auditório se dará por ordem de chegada. Considerando que 
o auditório possui 120 lugares, o acesso dos interessados será permitido até que 
sua  ocupação  nominal  seja  atingida  e  desde  que  a  entrada  não  ultrapasse  15 
(quinze) minutos após o início da solenidade de abertura. 

III.2. Exposição Técnica

O Presidente da Comissão de Outorga chamará as pessoas para início da exposição 
técnica sobre a concessão administrativa do Instituto Couto Maia.

A exposição técnica terá duração de 40 (quarenta) minutos.

III.3. Contribuições e Questionamentos

Finalizada a exposição técnica, as contribuições e questionamentos apresentados 
na forma do item II  deste regulamento serão lidos, discutidos e respondidos pela 
Mesa Diretora.

A  depender  do  número  de  questionamentos  por  escrito,  feitos  conforme  acima 
descrito, o Presidente da Comissão de Outorga poderá definir tempo limitado para 
as  pessoas que realizaram questionamentos  e  manifestações escritas  realizá-las 
oralmente na audiência, por, no máximo, 5 (cinco) minutos por participante.  

É vedada a inclusão de contribuições e questionamentos de modo diverso daquele 
referido neste regulamento.

A  critério  do  Presidente  da  Comissão  Especial  de  Outorga,  a  resposta  aos 
questionamentos  feitos  poderá  ser  dada  em  momento  posterior,  mediante 
comunicado publicado no site http://www.saude.ba.gov.br/ppp/icom
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III.4. Encerramento

Concluída  a  discussão  das  contribuições  e  questionamentos,  o  Presidente  da 
Comissão Especial de Outorga declarará encerrada a audiência pública.

Ao término da audiência pública, será lavrada a respectiva ata, a qual deverão ser 
anexados  os  formulários  com as  contribuições  e  questionamentos  apresentados 
pelos interessados.

IV. Disposições Gerais

Eventuais  dúvidas  ou  omissões  deste  regulamento  serão  decididas  pela  Mesa 
Diretora.

A critério do Presidente da Comissão Especial de Outorga, a duração da audiência 
pública, bem como dos seus procedimentos, poderá ser alterada, respeitado o direito 
de participação dos interessados.

Salvador, 06 de novembro de 2012.

Bruno de Queiroz Miranda 
Presidente da Comissão Especial de Outorga 

4


