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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO n.º 080/13 – DE 

 

CONSIDERANDO que a FESF-SUS é uma entidade da Administração Pública Indireta, e como tal, deve 

respeitar o princípio da economicidade na aplicação do dinheiro público, inclusive no que tange a 

responsabilidade perante os Tribunais de Contas; 

 

CONSIDERANDO que a FESF-SUS é uma entidade não orçamentada, que depende diretamente dos 

valores repassados através dos contratos de gestão e/ou de programa firmados com outras entidades 

públicas; 

 

CONSIDERANDO que a demanda por serviços dos empregados de carreira da FESF-SUS, mesmo os 

aprovados mediante concurso público, está intrinsecamente relacionada à prévia existência de instrumentos 

contratuais em vigência, conforme consta dos editais dos certames públicos lançados por esta Instituição; 

 

CONSIDERANDO a reiterada situação de inadimplência do Município de Senhor do Bomfim/BA, o que 

importa em elevado prejuízo financeiro, o qual vem sendo suportado exclusivamente por esta Instituição, 

culminando com a necessidade de rescisão do contrato firmado, por iniciativa da FESF-SUS; 

 

CONSIDERANDO a impossibilidade de relotação dos empregados em outras localidades onde haja a 

prestação de serviços da Fundação, seja pela falta de interesse dos mesmos em assumir as funções do 

emprego em outros municípios, onde haja vaga disponível, seja pela absoluta inexistência de vagas a serem 

ofertadas; 

 

CONSIDERANDO que os empregados da FESF-SUS que se encontram lotados no município ora 

mencionado não manifestaram interesse em realizar a suspensão do contrato de trabalho por até 02 (dois) 

anos, nos termos previstos pela Deliberação COC nº 55, de 14 de maio de 2012; 

 

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

estatutárias, e em atenção à economicidade, à publicidade e à legalidade, RESOLVE: 

 

Art. 1º. Promover a rescisão contratual do(s) empregado(s) abaixo indicado(s), na modalidade sem justa 

causa, em razão da impossibilidade de continuidade dos serviços da FESF-SUS na localidade de sua 

lotação: 

- RICARDO BRUNO MACEDO TAVARES CRUZ; Médico da Saúde da Família; mat. nº 09326-5.  



 
 

Av. ACM, 3824; Ed. Capemi; 7º andar – Iguatemi – Salvador/BA - CEP. 41.820-902 
Tel: 71 3417 3500 | www.fesfsus.ba.gov.br 

 
 

Art. 2º. A rescisão contratual de que trata o artigo anterior deverá ser obrigatoriamente precedida do 

cumprimento de aviso prévio por parte do empregado, nos termos da legislação trabalhista, em todas as 

situações nas quais seja possível o cumprimento no município de lotação. 

 

Parágrafo único. Somente nas hipóteses em que se apresente inviável o cumprimento do aviso prévio por 

parte do empregado, é que será autorizado o pagamento da indenização correspondente ao seu valor. 

 

 Art. 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação no site da FESF e, em extrato, no Diário Oficial do 

Estado da Bahia. 

 

 

Salvador, 22 de março de 2013. 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral 


