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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 
 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 140/2013  

 

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 Deliberação n.º 57, de 14 de maio de 2012, que substitui a 

Deliberação n.º 51, de 02 de março de 2012, e aprova a Reforma do Regimento 

Interno relativo ao Organograma e ao Quadro de Gestão e Empregos de Comissão da 

Fundação Estatal Saúde da Família (FESF); 

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 assunção dos Serviços de Regulação do acesso aos leitos 

hospitalares das Macrorregiões de Saúde da Bahia, através da implantação e 

implementação de Centrais Macrorregionais de Regulação de Leitos, de forma 

ordenada e articulada, dialogando com as Redes de Saúde e contribuindo para 

implementação da Política de Regulação no Estado da Bahia, nos termos do Contrato 

de Programa aprovado pelo Conselho Curador da FESF-SUS através da Deliberação 

nº 50, de 02 de março de 2012. 

CONSIDERANDO a Regulação na área da saúde em seu aspecto mais amplo, 

prerrogativa do poder público, o seu conceito está relacionado aos aspectos de 

organização dos fluxos de usuários e definição de instrumentos normativos nos 

diversos níveis do SUS. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Autorizar, ad referendum, a criação do Organograma, Regimento e Quadro de 

Gestão e Empregos de Comissão do Serviço de Regulação em Saúde – Contrato de 

Programa FESF-SUS – SESAB - Municípios. 

 

Organograma – Serviço de Regulação em Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
    
 

 
 
 

Diretoria de Gestão de Serviços 

DGS 

     Gestor do Complexo Regulador 

Gestor de Serviços de Regulação  

        Gestor de Enfermagem 
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CAPÍTULO ÚNICO 

DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO EM SAÚDE  
 

 
Art. 1 º. O Serviço de Regulação em Saúde da FESF-SUS busca a adequação da 

oferta dos serviços de saúde às necessidades dos usuários através da quantificação 

da oferta e da necessidade, construindo fluxos de acesso, promovendo a sua gestão e 

qualificando o acesso aos leitos hospitalares através de critérios de estratificação e 

classificação do risco. 

 

Parágrafo único. O Serviço de Regulação em Saúde descrito no caput deste artigo 

deve estar pautado na gestão compartilhada de Complexos Reguladores de Saúde, 

observando o acolhimento das demandas das unidades solicitantes com co-

responsabilização pelo usuário, estratificação e classificação do risco a partir das 

informações fornecidas pelas Unidades de Saúde, verificação da disponibilidade do 

acesso ao serviço, avaliação da melhor oferta disponível e autorização de transporte 

sanitário.  

 

Art. 2º. Para melhor desenvolvimento do Serviço de Regulação em Saúde, a FESF-

SUS realizará o acompanhamento em conjunto com a Secretaria de Saúde da Bahia, 

com supervisão das unidades executantes, contribuindo para o desenvolvimento de 

mecanismo de co-gestão das vagas/serviços. 

 

Art. 3º. O Serviço de Regulação em Saúde terá sua estrutura de gestão ligada à 

Diretoria de gestão de Serviços (DGS), hierarquicamente ligada ao Gabinete da 

Diretoria. 

 

Art. 4º. Compõe o Serviço de Regulação em Saúde da FESF-SUS: 

 

I - Gestor de Serviços de Regulação em Saúde; 
 
II - Gestor do Complexo Regulador; 
 
III - Gestor de Enfermagem. 
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Art. 5º. Cabe ao Gestor de Serviços de Regulação em Saúde, em designação da 

Diretoria-Geral, o gerenciamento dos fluxos institucionais de gestão de complexos 

reguladores em saúde contratualizados junto aos entes contratantes. 

 

Parágrafo único. A gestão dos Serviços de Regulação em Saúde será exercida por 

profissional de livre nomeação do Diretor-Geral, compondo-se em emprego de 

comissão, exigindo-se formação de nível superior, preferencialmente na área da 

saúde, com pós-graduação em áreas como saúde coletiva, saúde pública e/ou gestão 

pública, além de experiência de gestão compatível e analisada à luz da complexidade 

das funções e responsabilidades previstas para o cargo. 

 

Art. 6º. Cabe ao Gestor do Complexo Regulador, em designação da Diretoria-Geral, 

o gerenciamento, em conjunto com o Gestor de Regulação em Saúde, dos processos 

relacionados ao Complexo Regulador. 

 

Parágrafo único. A gestão do Complexo Regulador será exercida por profissional de 

livre nomeação do Diretor-Geral, compondo-se em emprego de comissão, exigindo-se 

formação de nível superior, preferencialmente na área da saúde, com pós-graduação 

em áreas como saúde coletiva, saúde pública e/ou gestão pública, além de 

experiência de gestão compatível e analisada à luz da complexidade das funções e 

responsabilidades previstas para o cargo. 

 

Art. 7º. Cabe ao Gestor de Enfermagem, em designação da Diretoria-Geral, auxiliar 

nos processos relacionados aos Serviços de Regulação em Saúde, desenvolvendo 

ações de regulação, controle e avaliação. 

 

Parágrafo único. A gestão de Enfermagem será exercida por profissional de livre 

nomeação do Diretor-Geral, compondo-se em emprego de comissão, exigindo-se 

formação de nível superior em Enfermagem, através de instituição de ensino aprovada 

pelo Ministério da Educação, além de currículo e experiência de no mínimo 03 (três) 

anos na área de saúde, além de desejável experiência em processos de regulação em 

saúde. 
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Quadro I – Demonstrativo de Quantitativos e Custos do Serviço de Regulação 
em Saúde da FESF-SUS 
 

Categoria 

A B C D (B+C) E (A*D) 

Qtd. 
Salário 
Bruto 

Encargos e 
Benefícios* 

SUBTOTAL TOTAL 

Gestor de Unidade de Trabalho II 01 R$ 7.080,78 R$ 2.847,61 R$ 9.928,39  R$ 9.928,39 

Operador de Atividades 
Específicas I 

03 R$ 5.310,59 R$ 2.218,21 R$ 7.528,80  R$ 22.586,40 

Operador de Atividades 
Específicas II 

03 R$ 3.540,39 R$1.588,81 R$ 5.129,20  R$ 15.387,60 

TOTAL 07 - - -   R$ 47.902,39 

 
Obs.: Valor mensal em reais, com Encargos e Provisões. 
 
 
Quadro II – Demonstrativo de Empregos de Comissão do Serviço de Regulação 
em Saúde da FESF-SUS 

 

Diretoria Setor Emprego de comissão 

Diretoria de Gestão 
de Serviços (DGS) 

Serviço de Regulação em 
Saúde 

Gestor de Serviços de Regulação em Saúde 

Gestor do Complexo Regulador 

Gestor de Enfermagem 

 
 

 

Salvador-Bahia, 07 de maio de 2013. 

 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 


