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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 210/2013 

 

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

atribuições estatutárias, autorizado pelos termos do art. 21, inciso X, alínea “e”, item 3, 

do Estatuto Social da Fundação Estatal Saúde da Família, e  

 

CONSIDERANDO as Deliberações n.º 74, de 04/02/2013, que aprova a Reforma 

Administrativa da FESF-SUS e n.º 75, de 25/03/2013, que aprova a Reforma do 

Regimento Interno relativo ao Organograma e ao Quadro de Gestão da Fundação 

Estatal Saúde da Família (FESF); 

 
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 que Serviço de Análise e Elaboração de Projetos e Fiscalização de 

Obras é um dos serviços contemplados através no contrato de programa entre FESF-

SUS, Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) e municípios; 

 

CONSIDERANDO que desde a sua implantação as demandas deste serviço tem sido 

significativamente ampliadas e que, por conta disso, há necessidade de adequar a 

equipe para atender de forma plena e satisfatória o maior número de pacientes que 

necessitem do serviço. 

CONSIDERANDO a implementação da Politica de Hospitais de Pequeno Porte (HPP) 

no estado da Bahia, que prevê o desenvolvimento de Projetos de ambiência para 

Humanização do cuidado à saúde, ampliando a demanda por esses serviços. 

CONSIDERANDO a abertura do Credenciamento de Empresas para execução de 

serviços de engenharia, que implicará no aumento de serviços e na necessidade de 

fiscalização desses serviços e operacionalização e gerenciamento das demandas no 

cadastramento no Sistema de Credenciamento. 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º. Ampliar, ad referendum, o quantitativo de cargos do Organograma, Regimento 

e Quadro de Gestão e Empregos de Comissão do Serviço de Análise e Elaboração de 

Projetos e Fiscalização de Obras – Contrato de Programa FESF-SUS – SESAB – 

Municípios conforme demonstrado no Quadro I.  

 
Organograma – Serviço de Análise e Elaboração de Projetos e Fiscalização de Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DO SERVIÇO DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS  

 
Art. 1º. O Serviço de Análise e Elaboração de Projetos e Fiscalização de Obras da 
FESF-SUS tem por prioridade o fortalecimento da atenção à saúde com a implantação 
de ações contínuas e crescentes em busca da melhoria da infraestrutura das 
unidades, em alinhamento com os importantes programas lançados pelo Ministério da 
Saúde, a exemplo do “Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde”, 
através do qual se persegue a melhoria da infraestrutura destas unidades de saúde. 
 
Parágrafo único. Cabe ao Serviço de Análise e Elaboração de Projetos e Fiscalização 
de Obras da FESF-SUS: 
 
I – promover o assessoramento, o desenvolvimento e a análise de projetos 
arquitetônicos (básicos) das unidades básicas de saúde próprias dos Municípios, a fim 
de adequá-las à Portaria Nº 2.394/2011, que considera a necessidade de aperfeiçoar 
a estrutura física nas UBS para o melhor desempenho das ações das Equipes de 
Atenção Básica; 
 

Diretoria de Gestão de Serviços 

DGS 

Gestor de Acompanhamento e Controle 

Gestor de Projetos e Obras 

Gestor de Fiscalização de Obras e Serviços 

Supervisor de Qualidade de Serviço 
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II – promover o assessoramento, o desenvolvimento e a análise de projetos 
arquitetônicos (básicos) das unidades públicas de saúde de referência para a rede 
SUS; 
 
III – elaborar e analisar planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros 
referentes aos projetos arquitetônicos das UBS próprias e das Unidades públicas de 
referência para a rede SUS nos Municípios; 
 
IV – fiscalizar a execução das obras de construção, reforma e ampliação das UBS 
próprias nos Municípios e das Unidades públicas de referência para a rede SUS nos 
Municípios. 
 
Art. 2º. O Serviço de Análise e Elaboração de Projetos e Fiscalização de Obras da 
FESF-SUS terá a sua estrutura de gestão ligada à Diretoria de Gestão de Serviços 
(DGS), hierarquicamente ligada ao Gabinete da Diretoria. 
 
Art. 3º. Compõe o Serviço de Análise e Elaboração de Projetos e Fiscalização de 
Obras da FESF-SUS: 
 
I - Gestor de Projetos e Obras; 
 
II - Gestor de Acompanhamento e Controle; 
 
III - Gestor de Fiscalização de Obras e Serviços; 
 
IV - Supervisor de Qualidade de Serviços. 
 
Art. 4º. Cabe ao gestor de Projetos e Obras, em designação da Diretoria-Geral, a 
direção dos serviços de análise e elaboração de projetos e fiscalização de obras, 
tendo como atribuições: 
 
I - coordenar, gerenciar, acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas pela 
Coordenação; 
 
II - elaborar o planejamento das ações em conjunto com a equipe de trabalho; 
 
III - interagir com as outras áreas da FESF com o objetivo de melhoria dos processos 
e das ações da Fundação; 
 
IV - definir instrumentos de avaliação e controle de execução das tarefas visando o 
cumprimento das metas estabelecidas; 
 
V - zelar e controlar o orçamento disponibilizado para o cumprimento das metas, 
prezando pela economicidade e eficiência; 
 
VI - fiscalizar e elaborar apresentação dos resultados e prestação de contas, com 
periodicidade, para a Diretoria Executiva; 
 
VII - elaborar documentação técnica para definição dos procedimentos e rotina interna; 
 
VIII - organizar processos e definir fluxos das demandas recebidas dos Municípios. 
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Art. 5º. A gestão de Projetos e Obras será exercida por profissional de livre nomeação 
do Diretor-Geral, compondo-se em emprego de comissão, exigindo-se graduação em 
nível superior em área compatível com as atribuições, além de experiência mínima de 
dois anos em Arquitetura de Sistemas de Saúde em empresas ou organizações 
públicas e sociais, ou em estrutura similar.  
 
Art. 6º. Cabe ao Gestor de Acompanhamento e Controle, em designação da 
Diretoria-Geral, a responsabilidade pelo controle e o acompanhamento das atividades 
relacionadas aos serviços de Projetos e Obras.  
 
Parágrafo único. A gestão do Acompanhamento e do Controle será exercida por 
profissional de livre nomeação do Diretor-Geral, compondo-se em emprego de 
comissão, devendo ter graduação em nível superior e em área compatível com as 
atribuições. 
 
Art. 7º. Cabe ao Gestor de Fiscalização de Obras e Serviços, em designação da 
Diretoria-Geral, a responsabilidade pela fiscalização das obras e serviços 
desenvolvidos no âmbito da FESF-SUS. 
 
Parágrafo único. A gestão da Fiscalização de Obras e Serviços será exercida por 
profissional de livre nomeação do Diretor-Geral, compondo-se em emprego de 
comissão, devendo ter graduação em nível superior em área compatível com as 
atribuições, além de desejável experiência em fiscalização de obras e serviços. 
 
Art. 8º. Cabe ao Supervisor de Qualidade de Serviços, em designação da Diretoria-
Geral, a responsabilidade fiscalização e acompanhamento dos serviços executados 
através do Credenciamento desenvolvidos no âmbito da FESF-SUS. 
 
Parágrafo único. A supervisão de Qualidade de Serviços será exercida por 
profissional de livre nomeação do Diretor-Geral, compondo-se em emprego de 
comissão, devendo ter graduação em nível técnico em área compatível com as 
atribuições. 
 

Quadro I – Demonstrativo de Quantitativos e Custos do Serviço de Análise e 
Elaboração de Projetos e Fiscalização de Obras 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 I 01 
R$ 9.441,04 R$ 4.735,82 R$ 14.176,86 R$ 14.176,86 

Gestor de Unidade de Trabalho II 01 
R$ 7.080,78 

 

R$ 3.634,36 R$ 10.715,14 R$ 10.715,14 

Gestor de Unidade de Trabalho III  01 
R$ 5.900,65 R$ 3.083,64 R$ 8.984,29 R$ 8.984,29 

Operador de atividades específicas III 01 
R$ 2.950,33 R$ 1.706,82 R$ 4.657,15 R$ 4.657,15 

TOTAL 04    

R$ 38.533,44 

 
 
 

Obs.: Valor mensal em reais, com encargos, benefícios e provisões. 
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Art. 9º - 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. 10º - Revogam-se as disposições contrárias.   

 

 
 

Salvador-Bahia, 17 de junho de 2013. 

 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral 

 
 


