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

ATO ADMINISTRATIVO nº 164/2013 
 

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

atribuições estatutárias e,  

CONSIDERANDO os ter mos 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; 
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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; 

CONSIDERANDO a assunção dos serviços de desenvolvimento da Política de 

Humanização da Gestão e da Atenção Hospitalar nos Hospitais da Rede Própria sob 

gestão direta, 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 política da Humanização do Parto nos Hospitais de Pequeno 

Porte como componente da Politica Estadual de HPP; 

CONSIDERANDO a necessidade de acelerar a operacionalização do desenvolvimento 

da Política de Humanização da Gestão e da Atenção Hospitalar nos Hospitais da Rede 

Própria sob gestão direta, sob pena de haver solução de continuidade na assistência 

aos pacientes; 

CONSIDERANDO a assunção em tempo breve do novo serviço de desenvolvimento 

da Humanização do Parto nos Hospitais de Pequeno Porte e o intuito de evitar nova 

reformulação desta deliberação em tempos muito próximos; 

CONSIDERANDO o fato de ser uma área nova de desenvolvimento de serviços na 

FESF, sem profissionais na instituição com experiência prévia em atenção e ou gestão 

hospitalar; 

CONSIDERANDO a necessidade premente de se formar uma equipe mínima de 

trabalho com vistas ao desenvolvimento satisfatório e com qualidade dos novos 

projetos, considerando sua monta e sua importância para a Rede Estadual de Saúde. 

 

RESOLVE: 

 

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

Gestão e Empregos de Comissão do Serviço de Gestão de Projetos Hospitalares – 

Contrato de Programa FESF-SUS – SESAB – Municípios, conforme descrito a seguir: 
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Organograma – Serviço de Gestão de Projetos Hospitalares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  

Gestor de Serviços de Humanização da 

Atenção Hospitalar na Capital 

Gestor de Serviços de Humanização 

da Atenção Hospitalar no Interior 

         Diretoria de Gestão de Serviços 

DGS 

         Gestor de Serviços Hospitalares 

Supervisor de Campo do Serviço de 

Humanização da Atenção Hospitalar 

 Chefe de Serviço de 

Humanização da Atenção 

Hospitalar 
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DO SERVIÇO DE GESTÃO DE PROJETOS HOSPITALARES 

 

Art. 1º. O Serviço de Gestão de Projetos Hospitalares da FESF-SUS tem por fim o 

desenvolvimento, em parceria com a SESAB e com os municípios, de ações de 

qualificação e humanização da atenção e da gestão hospitalar através da implantação 

de novos serviços ou da reestruturação produtiva de serviços existentes nas unidades 

hospitalares da Rede Própria do estado ou dos municípios, tendo por alicerces a 

gestão compartilhada com agilidade, eficiência e qualidade, o desenvolvimento do 

trabalhador, a educação permanente e o apoio institucional.   

 

Art. 2º. O Serviço de Gestão de Projetos Hospitalares terá sua estrutura de gestão 

ligada à Diretoria de Gestão de Serviços (DGS), hierarquicamente ligada ao Gabinete 

da Diretoria. 

 

Art. 3º. O Serviço de Gestão de Projetos Hospitalares da FESF-SUS tem estrutura 

organizacional com os seguintes empregos de comissão: 

 

I – Gestor de Serviços Hospitalares; 

 

II – Gestor de Serviços de Humanização da Atenção Hospitalar na Capital; 

 

III- Gestor de Serviços de Humanização da Atenção Hospitalar no Interior; 

 

IV – Supervisor de Campo do Serviço de Humanização da Atenção Hospitalar; 

 

V- Chefe de Serviço de Humanização da Atenção Hospitalar. 

  

Art. 4º. Cabe ao Gestor de Serviços Hospitalares, em designação da Diretoria-

Geral, a responsabilidade pelas questões relativas à execução e ao funcionamento 

global do Serviço de Gestão de Projetos Hospitalares. 
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Parágrafo único. São pré-requisitos ao exercício de Gestor de Serviços Hospitalares, 

de livre nomeação da Diretoria-Geral:   

 

I – ter graduação em nível superior em área compatível com as atribuições através de 

instituição aprovada pelo Ministério da Educação. 

 

II  - possuir experiência comprovada na área hospitalar; 

 

Art. 5º. Cabe ao Gestor de Serviços de Humanização da Atenção Hospitalar na 

capital, em designação da Diretoria-Geral, a responsabilidade pelas questões 

relativas à execução e ao funcionamento global do Serviço, em conformidade com as 

diretrizes e rotinas estabelecidas. 

 

Parágrafo primeiro. São pré-requisitos ao exercício de Gestor de Serviços 

Hospitalares, de livre nomeação da Diretoria-Geral:  

 

I – ter graduação em nível superior em área compatível com as atribuições através de 

instituição aprovada pelo Ministério da Educação. 

 

II - possuir experiência comprovada na área hospitalar; 

 

Parágrafo segundo. São atribuições do Gestor de Serviços de Humanização da 

Atenção Hospitalar na capital: 

 

 I - instituir e acompanhar as Comissões de Humanização internas de cada Hospital da 

capital; 

 

II - construir conjuntamente com os mesmos o planejamento das ações de 

Humanização na atenção e na gestão, acompanhar a sua execução, promover a sua 

avaliação conjunta e; 

 

III -  dar suporte ao desenvolvimento de novas ações corretivas de trajetória; 

 



 
 

6  

           Av. ACM, 3824, Ed. Capemi, 7º Andar, Módulo B, Iguatemi | Salvador – BA | CEP: 41.820-902 

                                                                                             (71) 3417 3501 | www.fesfsus.ba.gov.br 

IV - fazer a avaliação de cada serviço, repactuando ações e metas quando necessário; 

 

V - monitorar o cumprimento das escalas de trabalho, bem como auditar a qualidade 

da assistência prestada pelas equipes do Serviço. 

 

Art. 6º. Cabe ao Gestor de Serviços de Humanização da Atenção Hospitalar no 

interior, em designação da Diretoria-Geral, a responsabilidade pelas questões 

relativas à execução e ao funcionamento global do Serviço, em conformidade com as 

diretrizes e rotinas estabelecidas. 

 

Parágrafo primeiro. São pré-requisitos ao exercício de Gestor de Serviços 

Hospitalares, de livre nomeação da Diretoria-Geral:  

 

I – ter graduação em nível superior em área compatível com as atribuições através de 

instituição aprovada pelo Ministério da Educação. 

 

II - possuir experiência comprovada na área hospitalar; 

 

Parágrafo segundo. São atribuições do Gestor de Serviços de Humanização da 

Atenção Hospitalar no interior: 

 

 I - instituir e acompanhar as Comissões de Humanização internas de cada Hospital do 

interior; 

 

II - construir conjuntamente com os mesmos o planejamento das ações de 

Humanização na atenção e na gestão, acompanhar a sua execução, promover a sua 

avaliação conjunta e; 

 

III - dar suporte ao desenvolvimento de novas ações corretivas de trajetória; 

 

IV - fazer a avaliação de cada serviço, repactuando ações e metas quando necessário; 
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V - monitorar o cumprimento das escalas de trabalho, bem como auditar a qualidade 

da assistência prestada pelas equipes do Serviço. 

 

Art. 7º. Cabe ao Supervisor de Campo do Serviço de Humanização da Atenção 

Hospitalar, em designação da Diretoria-Geral, a responsabilidade pelas questões 

relativas à execução e ao funcionamento global do Serviço, em conformidade com as 

diretrizes e rotinas estabelecidas. 

 

Parágrafo primeiro. São pré-requisitos ao exercício de Supervisor de Campo do 

Serviço de Humanização da Atenção Hospitalar, de livre nomeação da Diretoria-Geral:  

 

I – ter graduação em nível superior em área compatível com as atribuições através de 

instituição aprovada pelo Ministério da Educação; 

 

II - possuir experiência comprovada na área hospitalar. 

 

Parágrafo segundo. São atribuições do Supervisor de Campo do Serviço de 

Humanização da Atenção Hospitalar: 

 

 I – coordenação regional das atividades dos serviços; 

 

II – operacionalização das ações pactuadas pelo Gestor de Serviços com as equipes; 

III -  supervisão e apoio às equipes de trabalho; 

 

IV – organização das informações necessárias ao planejamento e monitoramento do 

serviço;  

 

V – identificar as necessidades operacionais que possam influenciar negativamente na 

execução do serviço e; 

 

VI – reunir com as equipes quando necessário e dar apoio técnico as mesmas.  
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Art. 8º. Cabe ao Chefe de Serviço de Humanização da Atenção Hospitalar, em 

designação da Diretoria-Geral, a responsabilidade pela coordenação local das 

atividades de cada serviço, organização das informações necessárias ao 

planejamento e monitoramento do serviço. 

 

Parágrafo primeiro. São pré-requisitos ao exercício de Chefe de Serviço de 

Humanização da Atenção Hospitalar, de livre nomeação da Diretoria-Geral:  

 

I – ter graduação em nível superior em área compatível com as atribuições através de 

instituição aprovada pelo Ministério da Educação; 

 

II - possuir experiência comprovada na área hospitalar. 

 

Parágrafo segundo. São atribuições do Chefe de Serviço de Humanização da 

Atenção Hospitalar: 

 

I – identificar as necessidades operacionais que possam influenciar negativamente na 

execução do serviço e; 

 

II – reunir com as equipes quando necessário e dar apoio técnico as mesmas.  

 

 

 

Salvador, 28 de maio de 2013. 

 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral  
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Quadro I – Demonstrativo de Quantitativos e Custos do Serviço Gestão de 
Projetos Hospitalares da FESF-SUS 

 
 

Categoria 

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

Qtd. 
Salário 
Bruto 

Encargos e 
Benefícios* 

SUBTOTAL TOTAL 

Executivo Público III 01 
R$ 

10.031,11 

 

R$ 5.011,18 R$ 15.042,29 R$ 15.042,29 

Gestor de Unidade de 
Trabalho II 

02 
R$ 

7.080,78 
R$ 3.634,36 R$ 10.715,14 R$ 21.430,28 

Gestor de Unidade de 
Trabalho III 

02 
R$ 

5.900,65 
R$ 3.083,64 R$ 8.984,29 

R$ 17.968,58 

Operador de 
Atividades Específicas 

II 
09 

R$ 
3.540,39 

R$ 1.982,18 R$ 5.522,57 R$ 49.703,13 

Operador de 
Atividades Específicas 

III 
30 

R$ 
2.950,33 

R$ 1.706,82 R$ 4.657,15 R$ 139.714,50 

TOTAL 44 - - - 
R$ 243.858,78 

 
Obs.: Valor mensal em reais, com Encargos e Provisões.  
 
 

Quadro II – Demonstrativo de Empregos de Comissão do Serviço Gestão de 
Projetos Hospitalares da FESF-SUS 

 
 

Diretoria Setor Emprego de comissão 

Diretoria de 
Gestão de 

Serviços (DGS) 

SERVIÇO DE GESTÃO 
DE PROJETOS 

HOSPITALARES 
 

Gestor de Serviços Hospitalares 

 
Gestor de Serviços de Humanização da 

Atenção Hospitalar na Capital 

 
Gestor de Serviços de Humanização da 

Atenção Hospitalar no Interior 
 

Supervisor de Campo do Serviço de 
Humanização da Atenção Hospitalar 

 
Chefe de Serviço de Humanização da 

Atenção Hospitalar 
 

 


