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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 
ATO ADMINISTRATIVO nº 138/13  

 
 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas 

atribuições estatutárias e,  

 

CONSIDERANDO os termos do art. 21, inciso X, alínea “e”, item 3, do Estatuto Social 

da Fundação Estatal Saúde da Família;  

 

CONSIDERANDO a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão 

profissionalizada, pública, sustentável e transparente; 

 

CONSIDERANDO a importância de um desenho organizacional matricial, dinâmico e 

horizontal e o ambiente para desenvolver uma gestão caracterizada pela 

interdisciplinaridade, participação, efetividade, aprendizagem e reengenharia 

organizacional permanente; 

 

CONSIDERANDO a autorização conferida pelo Conselho Curador, na Reunião 

Ordinária de nº 35, de 14 de maio de 2012, à Diretoria Executiva para que proceda a 

alteração do desenho organizacional ad referendum; 

 

CONSIDERANDO o advento do Contrato de Programa entre a FESF-SUS, Secretaria 

de Saúde da Bahia (SESAB) e Municípios, instrumento este que regula as obrigações 

entre o Estado da Bahia, a Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS e os 

Municípios que celebraram Convênio de Cooperação para a Gestão Associada dos 

Serviços Públicos na Área da Saúde Pública; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estruturação da gestão de novos serviços 

desenvolvidos pela FESF-SUS, em especial, àqueles advindos a partir do Contrato de 

Programa em conjunto com a Secretaria de Saúde da Bahia e os Municípios. 
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CONSIDERANDO a urgência na inclusão das atividades de Teleconsultoria e 

Consultoria ao art. 2º da Deliberação nº 26, de 20 de julho de 2010 – Regulamento 

sobre Adicional por Atividade relacionada a Programas de Formação e Qualificação 

Profissional para implementação do Contrato de Programa; 

 

CONSIDERANDO que a demora na inclusão das atividades de Teleconsultoria e 

Consultoria ao art. 2º da Deliberação nº 26, de 20 de julho de 2010 pode causar 

prejuízo aos programas de formação e qualificação profissional da Fesf-SUS.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Inserir, ad referendum, os incisos V e VI e modificar o parágrafo segundo do 

art. 2º da Deliberação nº 26, de 20 de julho de 2010 que passa a vigorar nos termos a 

seguir: 

 

“Art.2º................................................................................................ 

 
V – teleconsultoria; 
 
VI – consultoria. 

 

Parágrafo primeiro ........................................................................... 

Parágrafo segundo. Todo Programa de Formação e 

Qualificação Profissional a ser desenvolvido pela FESF 

demandará processo seletivo interno, que será amplamente 

divulgado na instituição, para oportunizar participação de todos 

empregados interessados e habilitados para o mesmo. Caso as 

vagas não sejam preenchidas por processo seletivo interno, será 

lançado edital de seleção externa para atender as vagas 

demandadas.” 

 

Art. 2º.  Ficam mantidos os demais artigos da Deliberação nº 26, de 20 de julho de 

2010. 
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Art. 3º - Este ato administrativo entrará em vigor, na data de sua publicação, e deverá 

ser submetido ao Conselho Curador para que seja referendado, mediante Deliberação 

específica, como primeiro ponto de pauta da próxima reunião ordinária, e deverá ser 

publicado no mural, no site institucional da FESF-SUS e seu extrato no Diário Oficial 

do Estado. 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições contrárias.   

 

 

 

Salvador-Bahia, 07 de maio de 2013. 

 
 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 


