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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Deliberação Conselho Curador FESF nO17, de 03 de maio de 2010.

Revoga as Deliberações 02, 03 e 07 de
2009 do Conselho Curador e aprova
Regimento Interno relativo a
Organograma e Quadro de Gestão e
Empregos de Confiança da FESF

o Conselho Curador da Fundação Estatal de Saúde da Família da Bahia, no
uso de suas atribuições que são conferidas pelo inciso 1IIdo art. 9° do Estatuto,
considerando:

a Deliberação 02, de 13 de julho de 2009 que estabelece e descreve o
Organograma inicial da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF);

a Deliberação 03, de 13 de Julho de 2009 que estabelece o Quadro de Funções
Gratificadas de Gestão da Fundação Estatal Saúde da Família;

a Deliberação 07, de 07 de agosto de 2009 que modificada e complementa a
03/2009 e aprova Quadro Demonstrativo de Quantitativos e Custos das
Funções de Direção e dos Empregos vinculados à Gestão da Fundação Estatal
Saúde da Família;

a realização do 10 concurso público da FESF e a necessidade de avançar nos
princípios da gestão profissionalizada, pública, sustentável e transparente.

Resolve:

Art. 1°. Revogar as Deliberação 02 e 03, de 13 de julho de 2009 e a 07, de 07
de agosto de 2009.

Art. 2°. Aprovar Regimento Interno que disciplina Organograma e Quadro de
Gestão e Empregos de Confiança da Fundação Estatal Saúde da Família -
FESF conforme a seguinte disposição:

1-Anexo 01, com Novo Organograma da FESF;

11-Anexo 02, com adequações na Descrição do Organograma e exposição de
sua relação com o Quadro de Gestão e Empregos de Confia ça da FESF;

111-Anexo 03, com novo Quadro de Gestão e Empreg de confianç~aa
Fundação Estatal Saúde da Família adequando mesmo ao no
Organograma e à realidade após a realização do 10 'curso Público .'
FESF; .---'.
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IV- Anexo 04, com a apresentação síntese das modificações efetuadas com
relação ao vigente até então"

Art 3°. Estipular prazo máximo de 6 (seis) meses para que a Diretoria
Executiva da FESF possa complementar e/ou adequar esta Deliberação a fim
de consolidar Regimento Interno que inclua também a descrição do
funcionamento e o detalhamento maior das atribuições e relações entre os
órgãos da FESF.

ães Neto
urador da Fundação



ANEXO 01
ORGANOGRAMA

FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA

Diretoria AO
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I lêider Aurélio Pinto
Diretor Geral da fundação.

1 onio Carlos Silva Mrwl7lhães Neto
? "
Presidente do Conselho Curador da Fundação
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ANEXO 02
DESCRIÇÃO DO ORGANOGRAMA

1. Órgão da FESF:

Conforme o Estatuto da FESF ela é composta pelos seguintes ('Jrgãos:

".!\rl. 5, São Órgãos de Direção, SupervisZ\o e Administração Superior
e 1'isce,lização da I;UNDAÇÃO:
[- Conselho Curador, órgão deliberativo dl~direção superior, contwle
e liscalll,ação;
[] - Cmselho lntL'rfederativo, órg.lo consultivo e de supervis,itl
s11perio .;
111 - !Jiretoria Executiva, órgãtl de direção subordinada (' dc'
aumini·;tração superior, composta por profissionais de recon!H'ci<!()
ctlnhCl'(~nento em saúde pública e administração, contratados com ,1
finalic\:,de de realizar ,1 gestão tl;cni(',l, patrimonial, finanlei"<I,
aunllr':strativa (' operacional da FUNDAÇ/\O.
IV - Cmselho Fiscal;"

Tendo esta deliberaç50 o obietivo de estabelecer Órgãos e Empregos de Confiança da
Diretoria Executiva, os Coni21hos Curador, lnterfederativo e Fiscal n50 serão tratad()s
na mesma.
O artigo 17 do Estatuto ddelTlina a seguinte composição para a Diretoria Executiv,l:

",\rl. 7. A Direttlria Executiva, órgZ\o de direção subordinada (~U('
aumiristraçào superior, é constituída por profissionais de reconlll'ci<!tl
CllnhcI'imento l'm saúde públicCl e ,1dministração contratados pi)r"
aluanm nas seguintes Diretorias:
1- DI>,toria Cera!;
li - D;l'torin AdministratIva e FinanCl~ira;
111- Dretoria dl' Desenvolvimento da Atenç.lo à Si1úde;
[V -!lretoria de CestZ\o da Educação e do Trabalho em Saúde.
§ 1Q ODiretor-Ceral, dirigente maior da Di rctoria Cera!, será ind icadtl
pl'lo ClIlselho Curador para um malld,llo de 3 (tr('s) anos, permitiu;1
apclld: 2 (duas) reconduç()es por igU;lis períodos.
§:'" o: demais Diretores, dirigentes tmllorcs de cada Dirl'toria ""upr,1
cl!,ldd' serão indicados pelo Diretor-Ceral e aprovados p('io
CI)JlSC':lOCurador dentre profissiopais de notório conhecimel1to L'

expcri!l1cia nas áreas de ,1tuação da Fundação, conforme disposto 11()

n'i~ulalento prevísto no art 9°, alínei\ II , letra i, para um n"md,llo di?
trés ar:15, permitidas apenas duas rem u\'ões por Iguais períodos,
§ 3" (s demais cargos da Diretor' I~\('(utiva, inclusive de sc'us l
aSSeSSI"eS,coordenadores e gerent s,()~}forme o disposto no pla};'(~Y
de ('rrprego, carreira e salários e I no de d('senvolvime~
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renlrso,s humanos e no regulamento previsto no art 9", alínea ][I, lelr,1
i, "eriío de livre admissão e exoneraç,lo, nomeados pelo Diretor Cer,li
c referendados pelo Conselho Curador."

2. Diretoria Geral

São atribuições da Diretoria Geral (DG) conforme o artigo 21 do Estatuto:

"Ar!. 21. À Diretoria Ceral da FESF, dirigida pelo Diretor-Ceral,
mmpetc' gerir a FUNDAÇ'ÃO de acordo com o disposto neste EslillU\O
e com as deliberações do Conselho Curador c da Diretoria Execut iVil.
§ 1" Cabe ainda ao Diretor-Geral:
I indicar para aprovação do Conselho Curador os dl'm<lis
Diretores membros da Diretoria Executiva;
2 nlJmear coordenadores, gerentes (' assessores e subnwter ,1
n~rercndo do Conselho Curador;
:3 - convocar e presidir as reUnil)(~S da Diretoria EXC:Cllti\,l,
organiz,mdo-Ihes a pauta ou ordem do di,1;
I coordenar as aç()es desenvolvidils fll~los demais nwmbrus .1,)
Diretoria Executiva e dos Responsáveis, bl'l1l como das coorden,lçÕ('S,
nLlcleos e assessorias;
5 - assinar ato, documento ou l'olTespondência em nome d.]
FUNDAÇÃO ou (Fie implique' obrig,)çilo ou responsabi1idéldc~
in.,tituciona!;
6 - receber auxílios, subvenções e contribUlc:ões diversilS;
7- ilssinar, em conjunto com o Dirc\or j\dministrativo e Finanl'eim
ou, no impedimento desk, por respons,ível pelo setor financeiro OI: I)

Diretor de Desenvolvimento da Aten~'ãl) à Saúde, o contrélto dc'
gestão, convênios, contriltos, ajustes, chc'ques, títulos de cr6dito c
quaisquer instrumentos que impliquem em reaJiza,:ão de despc'sd, 11,1
C,1ptilÇãode receita, na prestação de garantia e nil compra, illienaç,io
ou oneração de bens e direitos que estl~jam no âmbito de' S'I,)
CI)m petl"ncia;
8 - dilborar a proposta do contrillo de gestão p,lril discus,'i,lO l~

aprova~'ão na Diretoria Executivil e posterior encaminhamento ,1ll
Conselho Curador;
9 - discutir e firmar com os entes públicos do estado dél l3aili,1 c'
gl'vcrno federal, o con trilto de gestão.
lll- Autorizar:
a) a dquisição de bens móveis e seni,:os l' a realiza~ão de obr,ls, dc'
aCl)rdo com o orçamento, respeitado o disposto no ilrt. 89, letra k;

) a contrataçiío l' ,1 dispensa do pessoal do quadro permanl'nle lltl
cvcnlual, temporiÍrio c~de confiança da FlJNDAÇAO, de acordo com

, •..C.) )Iano d~ iltividades e plano d(~ l'n pn'go, carreira e sal~ári().S,.1.1/ .
r1,~#~LID1\ÇAO; / ..
~. C) ilS publicações e comunic extcrn,1S, incluini '~

. b;'Tc",pondc'ncii1 institucional;
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d) il celebrilção de convênios, contratos, programas e projeto" l'1l1
gt..~réll;
e) llil referendulI1 do Conselho Curildor, iHl q\lal se justificará a nwdid,)
pc'r escrito:
I, a transposição de recursos de uma ,1ç,íOou elemento de dl"f)('s,1
paril outra rubrica; o desdobramento da dc'spesa pc)r novos elente'nt('s
e ,1alteração de dotilçôes cxistentes;
2, ,1Sdespesas e operaçôes financeiril; niíc) previstas no orçamento d,1
fl NJ)AÇÃO, nos casos de emergê'ncid, quando caracteriz,Hia <i
U!"'~êIlCiilde atendimento de situacão que possa compronll'tc~r ,I

Sl';\I rança de pl'ssoas e bE'ns ou a eficlê>nci,lde servil,-os;
3 as medidas da alç,1da deste, qualldo l,lracteriz,lda a urgênCia dl'
atl'ndimento de situac:ào que POSS,1CilUS,lrprejuízo ou comproml'ter ,I

sll,;urança de f)l'ssoas, bens e serviços, e dl'sde quc não haja tempo dl'
["['Imiro Conselho, justificando a medid,], f

'
(lr escrito;

1 I - Encaminhilr, trimestralmente, ,10 Conselho Curildor, pClr<i
di,;tribuiçào aos Conselheiros, em l's}'ccial antes das rl'uniôes
ordinárias do colegiado, relatório finCll~ceiro e de atividadc's da
FL NDAÇÃO, bem como transmitir ,le) ConsE'lho Curador, l'lll
qualqul'r tempo, opiniões e recDmel1dações de interessl' da
FL NDAÇÃO;
12 - EXE'rcero poder disciplinar;
13 - Movimentar as contils bancárias e eJl1itir cheques sempre l'Dm ,1

as,inatura do Diretor Administrativo l' Flllanceiro, o qual podE'r;í 'l'r
substituído em suas faltas e inlpl'dlmentos pelo Diretor dl'
Ul'senvolvinlt'nto da Alc'nçào à Saúde,
lI - Encaminhar, par,l dE'liberação do CCJllslllho Curador, os red idos
de Cl'ssão temporéÍriil ou a substituiçà() de' IJl'llSe direitos,"

2.1. Gabinete da Diretoria Geral

A Diretoria Geral (' dirigida pelo Diretor Geral quc dl've neccssariamentl' tel"
experiência e formaçiiu n'\ iÍrea de saúde (' administração/gesLio,

o Gabinete da Diretoria Geral da Fundação é composto pelo
- Assessor de Diretori,l, quadro técnico especializado, qlle tenha expenencia c
formação na gestão dl' sl'!'viços e/ou sistemas de saúde para lhe assessorar na g(~stiio do
conjunto das Diretori,ls, /\ssessorias e Núcleos da rESF;
- Gerente de Gabinele, Cl)m a função de gerir O gabinete e ,1 ,lgenda da Diretoria Cer;ll
além da relação entre ,1 mesmél e os Conselhos da FESF;
- Secretário de Diretoria, que cumpre o papel principal de apoiar a administré1(,'ão l'
secretariélr o órgão,

!:special
hrias;

Muda-se com relação ao Organograma anterior:
- a transformação do EI11pregõ'~de Confiança de Asse
Diretoria sem ::l;li1lqU" ! Ifry{úç-ac;on\Tdação às demai
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- a extinção dos Ernpn~\~os de Confiança de Analista Administrativo e }\ssistentl'
}\dministrativo que foram necessárias até a realização do concurso;
- a cri<lção das Funçõee; de Cerente de Cabinete e Secretário de Diretoria.

2.2. Assessoria Jurídica C\jUR):

Conforme o 3rligo 25 do I\statuto, ligada à Dirctori<l Ceral, h6 a Assessoria jurídica:
"1\ rl. 2S. A FUNDAÇAo contará com uma Assessoria JUl"ldic.1,
subordinada à Diretoria Executiva resp'lllséível pela repreSenl<lc,',l,)
jll,iirla! da FUNDAÇÃO, ,1 qual competI"
[ - emitir parecer sobre matériil dl' interesse da Fund<lç,'IO.
re·,pondendo, inclusive, consultas jurídicas que lhe forem formuLldils,
[j colaborar na elaboração de regulament,)s;
III - minutar contratos, convênios, ilcordos, exposições de moliv(),s,
m"moriais ou outras qUilisquer peças qUl' "Ilvolvam matéria jurídlC<l;
IV - propor à Direção dél Fundação prm idências de ordem jUlJdlC,l
rl'llamé1das pelo interesse público e PCLl ilplicaç,io dils n()rm;IS
\'i~ll(lntcs;
" - representar <1 Fundélção nas caUSélS l'm que esta figurar ,011\,)

aeItor, réu, assistente ou interveniente
VI - representar a Fundac,'ão e defender SI'US Interesses em process,)s
administrativos perante os Tribunai" de ConteIS, requerendo 12

pr'Jmovendo o que for de direito;
VII - fl'ceber reclamações e dent1llcias c()lllra atos de corrupç:1l1 (HI

improbidade, prilticados contra il Fun,lação e manifestar-se CIll

síndicâncias e processos destinilclo<., à apuração dos lill()'"
rl'presentando ao Ministério PlJblico, quando verificar ocorrênci,l q;w

pc'ssa ser cilracterizadd como ilícito pcnill;
VII] - opinar previilmente sobre a formél lÍl' cumprimento de dC'cisl'cs
judiClais;
i\ 1 t. 26. A Assessoriil Jurídica será chdiad,l por um Advogado-Chde,
de livre nomeação, conforme o disf'osto no art. 15 § 3D

, eSCIllhid()
dentre profission,lis de notável conlwcilllento jurídico e reputac,"iu
ilibada, com no mínimo, três anos de 1115(1'IÇãona ()/\B."

)\ Assessoria jurídica li.l hll1dação, além de ser chefidd,l ~)clo Advogado Cl1l'fe, ,;
composta pelo:
- Advogado Assistente. ,dvogado cuja hmção é assislir e ZlpOI.Ho Advogado Chefe ('In

lodas as suas atribuiçóes " rl~sponsabilidades;
- Assessor jurídico (L~ Contratualização, especiali<.,lil do direito que tem .I

responsabilidade de ,1SSl'ssorar juridicamente as ativid,ldl's que dL/em respeito Zl·y;

Contratos de Cestão c de Programa, Convênios e outras armas de contratualizaçilO
serviços e ações compéldilhadas da FESI' junto aos ntcs públicos e privZld
Programa de Desenvolvimento Interfederaclo da Saú c ilmília; .z



- Assessor Jurídico de Compras e Contratos, especic1lisLl do direito que tl'm ,1
responsabilidade de aSSl'SSOTClrjuridicamente as atividilde:, que dizem respeito JS
Compras e Contrataçocs dL' Serviços da FESF;
- Assessor Jurídico dil Área Trabalhista, especialistil do direito que tl'Jl1 d
responsabilidade de dSs,'ssorar juridicamente as atividilde:, que dizem respeito ,1s
questões trabalhistas L'de gestão do trabalho.

Muda-se com relação ,lO Organograma dnterior:
- adéqua-se o nome dr.1s Fmpregos de Confiança;
- extingue o Emprego de Confiança de Assistente Administrativo que foi necessári,l ,ilL;
a rL~alização do concUiSO.

2.3. Assessoria de Relaçôes [nstitucionais (ASRl)

Assessoria de Relaçôes Institucionais tem a finalidade' de se relilcionar COIrl)S

poderes execlJtivos e legislativos dos entes da Ft'dL'rdç..1o, com o ConsC'll111
interfederativo e com instituições nilcionais e intern,lcioll,lis com o objdivLl d(O
desenvolver o projeto institucional da FFSF, captar re,'urSl)S, qualificar as reLlçôl's
institucionais da meSJl1,l L'efetivar novas adesões.

A Assessoria ReIaçõ('s institucionais, alóm dL~ser dirigida pelo Assessor de ReLlçê'les
lnstitucionais, (o compost;: pelo:
- Assistente de Relaçôes institucionais, profissional que lenha experiência na rei,lç,ío
com instituições do l'x('(utivo e legislativo dos três poden:s e de organizaçõl's d,]
sociedade civil cuja flinç;lo Ó assistir e apoiar o Assessor de r~clações InstitucionaiS em
todas as suas atribuiçl1es lO responsabilidades.

Muda-se com relação ao Organograma anterior:
- a extinção dos El1lpn~gos de Confi,mça de Analista Administrativo e Assisknt('
Administrativo que for,llll necessárias até a realização do concurso;
- a criação do Emprego dt' Confiança de Assistente de Projeto.".

2.4. Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)

peloA Assessoria de Comunicação Social,., além

Comunicação Social, L'L:omp0s.iiJ. p ~>o~':"

A Assessoria de Comunicação Social é responsável por toda a parte de jornalisnH>,
divulgaç50, publicidélde l' rd,lções públicas da FESF, incluindo a gestão dos meio" dl'
comunicação da mesm,l. Deve ter participação ativa no Centro de Estudos e Educaç,lll
em Saúde no que di; n'speito à elaboração de materiai.s de L~ducaç50 relacionados :1
comunicação e eduGll:ão L~msaúde, tanto para os profission,lis de saúde quanto Pdf,l cI

população em geral.
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fonntl<,',io l~
a áreêl dl~

com form,1(,':lO (~
êÍrea de Reldçàl's

- Assistente de Comunicação e Relações Públicas, profissional
experiência na área c\lj" responsabilidade é a de desenvolver a
Públicas e compor a e'l\ll]1e de jornalismo e comunicaç50 ela FI,SF,
- Assistente de Mid ias, Educomunicação e Design, profissional com
experiência na áre,l cuja responsabilidade é a de c1l'senvolver
Educomunicaç50 e Desi~',n, fazer a gestão das Mídias de (omuniG1çâo e compor ,1
equipe de jornalismo" comunicação da FESF,
- Secretário de Diretoria, profission<:ll com form<:lção prl'fl'n ndal na área dl~ ciênci JS

humanas, administraç,i,) pública, comunicação social ou secretariado CUj,1
responsabilidade é Sl'CI"('tariar e apoiar administrativ<:lnwnlc o conjunto das áreas da
ASCOM devendo inlL'gr.1l" equipe de jornalismo e comunictlçào da FESF.

Muda-se com relação ao Organograma anterior:
- adequação dos nomes d,)s Empregos de Confiança;
- extinção do Empregc1 de Confiança de Assistente ;\dministrativo que juram
necessárias até a re,l1i/ilçào do concurso,

2.5. Núcleo de Desemrolvimento, Planejamento e Informaç.:io (NUDEPI)

o Núcleo de Desenvolvimento, Planejamento e Inform,1ção é responsLívcl pe1c1
identificação de nec,'ssi,!ades de incorpora<,;ão, adapl,1çJo e desenvolvimenlo di'
tecnologi,ls, de gestã(l e ,nformação, p<Ha áreas, processus e })rodulos estratl~giCl)s 11,1
execução das atividades (' do I'lano Estratégico da FESF, j)Ma realizar essa função deve
identificar e se relacilJl1ill' com Instituições de Pesquisa, Ensino, Gestão e Serviçus dl'
Saúde que possam cnl1lribuir no d('senvolvimento tl~cnolligico da FESF, PnlP~)J"
Cooperações e Cons! 11lmias, bem como acompanhar o proccsso dl' transferência l~
incorporação da meS!l1i1 r elos órgãos e quadros da FESF,
O NUDl,:PI é respoll~á\ el t<lmbém pela gestão e mOllilOJ,lmento do processo dI'
Planejamcnto e Ce~!ào Estratégica da FFSF, organi;tand() fluxo de informclçõc';
importanles para sisll~md de prestação d(' contas e mO:lilul\1mento pré-alimenl,llldl)
decisôes da Diretoria [-xecutiva da FESF e contribuindo ~',lI'tl ,1 implcmentação ('fdiv,l
da Gestão Estratégia l'111lDda clorganização,
Por fim, o NUDEPl L', n~;p()nsávcl pelo Planejamenlo, C;est:lo e Desenvolvimento d,1
Tecnologia de Inform,1,;:Il) da FESF, estruturando e se respon",1bilizando por esta ,HCi1,
apoiando todas as Unidi1des de Produção com o objetivo de illformati.c:ar e modemi;tM
administrativamente ,1 FI SF de modo articulado ao projeto l'si ratégico da mesma.
O Núcleo deve estabelecer rdação estreita com o Centro de I':studos e 1,:ducaçào ('111

Saúde para permitir ClLI(' a inovação lecnológica seja ,'pnllundada, sistemalizi1da I'

socializada com o objdl\'o claro de acumular inteligência insti I ucional na FESF,. /.')/

COO'd('n,~_
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- Assistente de Des('nvolvimento, Planejamento e Infonn.ição com expcncnci,l l'11l
administração públiGI cuja função é ilssistir c .lpoi,lr o Coordenador dt'
Desenvolvimento, PI,llwiamento e Informação em tOlicls ilS Sllas atribuiçôl's \'
responsabilidades.

- Gerente de Tecnologié) de Informação quadro técnico com experJL~nciil nil arl'a tiL'
gerência de tecnologi.1 C1l' informação (' graduação e/ou pós-graduação em análi~e dl~
sistemas, ciência C/Oll cl!gen11aria da computação ou g('stj() de TI, responsávl~1 pelo
planejaml'nto, gestão E' dl~senvolvinwnlo da argllitcturil e processos de tecnolog,l lil'
informação da FESF.

Muda-se com relação ,h) ()rganograma dnterior:
- junção dos Emprc'~()s dl~ Confiançi1 de Cerente de 1)lallE'jamento e Cerenll' dl'
InformaçCJcs em uma ',0: i\ssistente de Desenvolvimento, [)].wI'jamento e InfonT1<1(>lo;
- recepção da Cerênci,l de Tecnologia dl' Informação que l'SlilV,1 na COAD-I)IAF;
- extinção do Empregl) de Confiança de Assislente Adminislrillivo.

2.6. Núcleo de Gestão Participativa (NUGFP)

o Núcleo de Gestão I'articipativa deve manter estreila relação com os órgã.)s
municipais, esladuilic; I' nacionilis de controle social. [)I've promover il a 1l1p1.1
participação de trabalhadores, gestores e usuários na gesteio regionalizada e 10c,11d<1
FESF. Nesse sentido Sl~rl'laciona com o Conselho Estadu21 de S"úde, com os Consl'lh,)c;
Municipais de Saúde. estimula e propõe estratégias de cri,II,',10 e funcionamento d.)c;
Conselhos Locilis dI' Slúde, principalmente na agemi,l de gestão do cuidado.
organização dos serviço~ e busca de qualidade. É responsc)\ L'I tambl;m por fomt'ntM
espaços regionais de particip<1ção com o objetivo de mobili/ar atores SOCiilis p,Ha \)
desenvolvimento e gestãu das redes de atenç50 à saúdcc
Deve ainda organizat' OLlvidoria para gestores, trabillh.lourl'S e usuários envolvid'b
com a fESF tendo ,ap"cidade de direcionar, analisar e é-ol1Jicitar informaçõe~ e ,1
elaboração de respost.1S I' H'la lórios. A ou vidoria deve ali I11t'nlc1f a Gestão estra t6gia d1
FESF.
O NUGEP terá ainda l~qL:ipI~paril a realização de ouvidoria ativa, consulta interallVil ('
pesquisas de opinião L1111b('lT1em função da Gest50 Estl al('gicil da FI'Sr. Esta equipI'
deverá estar em estreite1 iebç50 com a Diretoria de CestZio d,l [':ducaç.:io e do Trabalho
em Silúde para quI' él mesma estrutura tecnológica se drticulc e componila ,1

::b:::~~:ri:ed:~:~:(:'1::"~:i::'::::,'::"::' e Educa O"C'I::S:::CCUO(dCnad,d
NUCEP, ó composto j1l'lu y-'- ~
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- Gerente de GesLlo Participativa profissional com cxpenencia na áre,l Clj<l
responsabilidade é plOp(lr, desenvolver e gerir as atividilelcs c proc('ssos do I\:LCl:J'
r(']acionados à gestão par' icipativa.
- Gerente de Ouvido ria. profissional com experiência ni! ,ít"C,lcuja rcsponsabilid,ldc \;
gerir a Ouvidoria da FI SF, tzmto em sua dimensão passivil '1llanto nos process(ls d('
busca ativa c pesquis,] el,] opinião dos sujeitos sociais Ol' individuais que de int('l'cs~('
ou que se relacionam ',:OI1l a FFSf.

Muda-se com relação ,lO ()rganograma ,mterior:
- extinção dos Emprc,\~os d(' Confiança de Assistente Administrativo que foi necessári,l
até a realização do COilCUrso.

2.7. Controladoria Geral (CC)

Á Controladoria GerJI; parte essencial da política de tr,msparência da FE'iF, l'
responsável pelo conlwic das ações internas, pela sugestão de normas e condul,iS d,'
boas práticas e pela ,l\lci.toria de ações, processos e e1to~. Alón do Controle [nkn'(l.
deve propor iluditoi iilS de processos e atos previstes l1'lS Conlratos de G'st.ll1
celebrados com a F1>;F c e11ém de se relacionar com sisll'1ll,1 de Állditoria do SUS ('
qualquer Auditoria e\kma qllando houver.

A Controladoria Ger,ll (' dirigida peJo Controlador.

Muda-se com relação ,1\) ()rganograma ,n1lerior:
- extinção dos EmprC,\;lb de Confiança de Conlrolador Assistente e de Assislcl,tc
Ad ministrati vo.

3. Diretoria Administraliva e Financeira (DIAF)

o estatuto descreve il'~competências da Diretoria Administr,ltiva e financeira no il1'tigl1
22, como segue:

"/\rl. 22. A Dirclori<l Adminislrati\ <I (' I:inanceira é dirigida p( lo
DirC'tor Administrativo e Fin<lncC'iro ao qu,lll:ompC'!e~:
[ - Coordenar as atividades <ldminist'iltlv,l,s, econômicas e finan,'ciras
cI,: IUNDAÇÃO, <luxi!iar o Dirctol-CeLiI no desempenho dt) SL~lI

C,l,gll e substituí-lo em suas faltas e il1lfwc!inwntos legais, OGlsiollais l'

tel~lporiÍrios conforme arl. 16 e seu p<lr,ígr"fe';
li Difundir os llbjetivos e ideais d,l FI :xJDi\çAO perante lll'giill'i~
plblicos e privadt's;
III - E'itimulm'\, manter in!ercâmbi,

~

ill'~S~~'i:.~,.n::W;;,L)'nse(\U~\àO dos objeti.' )'
~, "4 ~
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IV - Colaborar com os Respons,ívl'i~ no de~envolvimentll d,~
atividades adminlstralivas dos servi~os q\ll~ comp('em a estru(\lI'a ,LI
h:llda~'iio;
V - Jlropor à Diretoria l~xecutiv,1 medidds e programas visando ,1

Cdi'li1Ção de f['C\lfSOS para o descll\ol\imento da FUND;\C'ÀCl,
ín.luindo doa~'ões, patrocínios de pro:~r,11l'dS e inveslimenlos;
VI . Diligenciar no sentido da obte:l~':ío dl~ apoio material p<ira ,1S
atividades da FUNDAÇÃO;
VI! . Planejar, l'oordenar e prep,ll',1r )S proce,ssos de cOI11I)r.1',
clnforme necessidades dllS sL'rviços I' uni'.iades d,1 FUNDAC,'Ão' n,)s
lL'rmlls do regulamento dL' licilaçiill e c'Cl]lll,llos específico,
V I i I - Cerir as ações e conlrillos !(,Iati vos a invesl1m cn I),
,lc.;envlllvimento e manutenção d,: infla-estrutura e serviçlls ,LI
FL NDi\ÇÃO;
IX - Cerir Convênios (' Contratos celebr.1d"S com os Entes Feder.1lÍ\,Js
que se relacionam com a FUNDAÇÃO;
X - !':laborar L' controlar o plano de conla, e a execução financeira ,LI
FLlndaçiio, conforme crollLJgr<1ma de descl'lbolso previsto no Contr\ll,'
d(, Cesti1o;

XI - I)articipar da el<1hor<1ção e consoliei<J,lo do pl,11lejamento fí"ICI "
fil anceiro da Fundação;
XI' -- Oferecer s\lporte especiali/',adll p,lr<1 <1Sáreas finalístiCcls d,)
FlIlldaçiio e efetiv,H a projeção de desi)CS,l de pesso,ll;
XIII Propor <10Diretor Cera!, o qual p'ld,'r,í decidir ad refcrcndlilll de)

C('nsclho Cur,ldor:
ai propostas de trdnsposição de reculsos de uma a~iio ou ekmellto ,i,'
desp('sa para outra nlbrica; o desdo~)r,lInl'nto da desp('sa por tlO\llS
eicllwntos e a alteração de dotações e> i.sientes;
b) as d('spesas c LJperações financeit as n,ILJ prevI~tas no Orçilll1c'Jl'(l,
!lC'S casos de ernergênci<1, qU<1nde l'.l1,lClerizada a urgC'Jlci,) .1('
c~t('IlLJimento desiluilçiio que POSS,I COl:lprometcr a seguraJl,,) ,.it'
pessoas e bens ou a eficiC>ncia de s('rvlço;;
C, ,)s medidas da aIç<1da deste, quando (,nacteri/<1da <1urgênll<1 di'
a.('ndimento de situação que POSSi1C!\I~al prejuízo ou compronll'lel ,I
w,;urança de pessoas, bens e ser\'içoÓ', (' d,'.sde que não haji1 temf)o J('
!"l"III ir o Conselho, justificando i1med Idi1, I\lli" escrito.
XIV· elabor,1r a prestação de cont.!S111\1Z11 e outras específicas j,l
H ND1\ÇÃO,
X\' - auxiliar na c\)Jlstruçiio Jo Reginwntll Interno,"

experiência ,

ilidade

lrllcessos administro

A Diretoria Admini"lTaliva e Financeira é dirigida Pl,jO I )iretor Administrativo l~

Financeiro que deve ter experiência (' formação, gr,ldll(lI,;i1() ou pós-graduação, C'n1

administração e gestà,l, Clllllp,ltive1 com a função,

Compõe seu GabinelL':

- Assessor de Direlori,l, quadro tócnico especializali(,

formação nas éÍreas ele ,\dministr .ça e Gest;lQ! cuja re p<

Diretor no conjunto d,' SL as atril) ições, gerir (l i\~bincl ('
';.rl"-~~., ~
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ler l~xperiênciél e fornl.lç,i()
colltabilidade ou gl'st.íI1

sob sua responsabilidade e envolver as Coordenações el,1 DrAf no processo dI'
Planejamento e Gestã(l es~ratégica a cargo da Diretoria.
- Secretário de Diretoria, qUl' cumpre o papel principal d(' ,lpoiar a administr'H.ão "
secretariar o órgão.

Muda-se com relação ,lI) ()rganograma anterior:
- extinção dos Emprcg(lS de Confiança de Analista Administrativo e AssisIL~n!l'
Administrativo que furam necessárias "té a realização do COIlL lIrSO.

A J)]!\F 6 COJ1"lposta plH duas Coordenações:
- Coordenação de Final1ç.ls e Contabilidade (COfIC)
- Coordenação de Administração (COAD)

3.1. A Coordenação d(, Finanças e Contabilidade (CO] IC) é responsáw] pLLl
!\dministraçe'io finarh'cir 1 e contábil d" fESF, inc!uir,Llo J geste'io financcir,l d,)",
Contratos de Cestão L'do Contrato de Programa, bem como C111,lisquer outras fonll's dI'
receitas da fESf.
O Coordenador de Fin ll1ças E~ Contabilidade deverá
específica na áreél de administrélção, economia,
pú blica/em presaria 1.
Compõe ainda a COFIe:
- Gerente de Contabilidade, quadro técnico com íornlilção e experiênci,l ('r~l
contabilidade, cuja l"l'sp(1nsabilidade é gerir a contabiliLléldL' da FESF, seja junlu ,lU
qu,ldro técnico cfeti vo da gerência, seja na relação COI\1 servi<:os de terl\)ir)~
contratados.
- Gerente de Contréltll,llização, quadro técnico com formação e experiênci,l ('111
administraçi:io e gest.'lo F,ública, cuja respons"bilidade é g('rll' os contratos de g(,SU10,
programa, convênios I' quaisquer outros instrLllnentos IW( ('ssários ao processo d,'
contratualizaçi:io dos ['nll's com FESF.

Muda-se com relação ,lO ()rganograma ,mterior:
- !\mpliação e adeqlLH.fH1 elo Emprego de Confiança de Cl'n'nte de Contabilidéldv de'
Contratos par<:l Gerenle dl~ C:ontratualização;
- exlinçi:io dos ":mpre,\;os de Confiança de Cerente de Eccnol1,ia e Cerente de Fin'lIlçd.',
que foram necessáriJc; JI0 ,I realizaçdo do conCllrso, umd v,';; que, <1 partir de ('nl.ll1
essas atividi1des devE':'ilC1C;l'J' desenvolVidas por quadro d('lív() e chefiadas, no que' di;:
respeito :1 contabilid,lllt" pelo Cerenlt' de Contabilidade e, no que diz respeitl) ,11)
processo de contratuJiiL1Ção, pelo Cerente de Contratualíza<:zil1.

3.2. Coordenação de Administração (COAD)



de contréltos de manutellç,'ío que venham a ser demalld,H!oS pelos mUlllClpl(]S nu
processo de contratu,di7':ção. A gestão dos processos ad Illínlc,trativos e organiza(,ão l'

controle do seu fluxo na instituição (' a gerência do ,11llloxarifado também s,ío
responsabilidades da COA]). I~ ainda <1área respons,lve! peLl realização de compra" ,~
contratações de tercclros pela FESF. Deve ser instituíd,1 em seu âmbito a Comiss,ío
Permanente de Licitêh:<)(,s e Comissão de Planejamento (' Pad ronização de Compras (~
Contratos. Dois eleml'ntos fundamentais tanto para a polític'<l de transparência da I:E~';I'
quanto para o desenvl)~\'imento de uma gestão eficienle c detiva. Ainda que l'SLh

comissões tenham inl<'gr,lIItes que não pertenc:am ao quadro Je pessoal dil COAI), e 1.1
deverá gerir essas cOl11is")e-.;,

() Coordenador da Administrilção deverá ter expencncia e form,lção na áml dI'
administração, gestão pt'lhlica/empresarial, engenharia, dire'itll, compras públicas, e/oll
tecnologii1 de informaç,lo,

Compõe <.linda a COA0:
- Gerente Administrativo, quadro tócnico com expenellciél e' formação na élrea, Cl i"
responsabilidade ó :,~e'rcll('iar as atividades administrJtiV,h relacionadas <1 infr,l-
estrutura, gestJo dos f)lccessos administrativos e gerênci,1 dOllmoxarifado,
- Gerente de Comprils, cu,ldro técnico com formação e I'xl'uie;ncia compatível C\Jn ,I

área, CUjél responsahhllde (; gerenciar a ComissJo !'ern I,mente de Licitaç'õL's, "
Comissão de Planejal1~ellto e Padroni;;açJo e as dema s di vidades relêlcionadd'i 1';
compras e' realizaçõe~ e g,~stão de contr,1tos da fESF.

Mllda-se com relêlção ,10 ()rganograma anterior:
- adequação dos nomes dêls gerênciéls das êlntigas COOIdendção de Administrac.',lo I'
Infra-Estruturêl e de COl11ilrilS e Logística;
- transferência da Gen~ncia ele Tecnologia delnformêlção P,Hê1 () NUDEPl;
- extinção da Coordel',lç~,o de Compras e Logística e inte'gra'"lo na nova Coorclcll,lÇ,l,l
de Administração que' ('J1,;loba as duas ,1Ilteriores.

4. Diretoria de Gestão d,l Fducação e do Trabalho ema Saúde (DIGETS)

o estatuto descreve a, \:olnpetências dêl Diretoria de CesLío d 1 Educêlção e do TrJlldllh)
elT'ISaúde' no artigo 2·1, CU1110segue:

"Art 2'1. A DirC'luria de Cesljo da Edu( <1,:1(1c do Trabalho (1m ~;,ILl I,'
l~ j irígida pelo Direlor de Cestào ti ,l E, iuCilçào L' do Trilba Ih. J L111
5,1!'ldL~ao qua I compele:
[~ ,\uxíliilr o Dirdor-Ccral no dcsen'p('I1!'.LJ de seu cargo e CLJurciCl",:-
,1, <1ti\'idildes de gesL'ío da ed 1('; .:, (1 dos trab,llhildol'('" 1.1
H NDAÇÃO e dos munidpios que ((,I i)!'11: co tr<llo de gest:io l,

1l11'Smac de geJ:iã'ldo trilhalho dos tr)<lI' ores d<1FUNDI\Ç-
-~~--'\,
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[I - Organizilr, com o ,lpoio dos !.(e'p'lJ:sáveis, as atividéld", d,1
Fcndaçiío;
[11 - Coordenélr o proccsso de re<1\i/(le,,10 de Concurso e S"it\ll)
Pl',blica pélra os empregos do quadro dc' p'",oal dél r;ESF, proced,'ncio
a,) devido dimensionamento e élt\:,lllJ:<l'JlO do bélllCO de (Lldo',
obfetivélndo suprir élS nec:essidéldes de pc''iSoal oriundos deste, 0('111
C()'110 <1 forméllL'.ação dos contratll, (I,)S ocup,1I1tes de fU!\Ç(-,CI,
gl',lt i fiC<ldas_
IV -- Cerir o processo de Form,çiío, C]uéllificrlçiío e Fehlc dl"lll
1)l':'111ancnte dos trabalhadores di1 FL;'\JI)/,c,:Ao e dos municipio, Clll'
cc'ebram contr,lto de gestão com <1llleS!TI,\, de acordo com () pn'I'i,t,)
e!ll c1d,1 contrato;
\i- l'lanejar o dl'senvolvimento do [ll'SS \éll e gerir as rei<1(Jll" di'
tI "balho e carreir,) da FUNDAÇÃO, ,'OJn ,1 finéllidade de qualifil,lr il'i

a\,)l~' e serviços de saúde e desenvolvcl (1, Irabalh,ldorcs um eSl,íritll
de humanismo, profissionéllismo, :oIll!'rometim(~nto, democrill ,.I,

pNticipação e excelência no desemp,'nho ,k suas funçôcs com o fil11
dt éllcançar rcsult,ldos qualitativos;
VI - \)ropor, plalll~jar, contratélr, descllI oi, er e coordenar avali,l\'õ,',;,
c~siudos e pesquisas reléltivas aos tl,lbéllhadores e açe)(', ,L)
FL ND;\çAO;
VII - Apresentar élOConselho CuradO" p.lr.l ilprecii1,ão:
il) piemo de empregos, c<ureira e saláriOS à,l FUNDAÇÃO;
b) proposta de <1tuél[ização e neg()l'i,lÇ',H) do ,1l'ordo coletil" ,1,'
tl,balho com os empn'gados da liUN!)A(,,\O;
CI política de educação permanente d,l FL \JOAçAo, em diálog() C('I \

a l'olítica nacional e estadual de edllc,J,3() :'ermanc'nte para o sue,;
Li) ,málíses, av,lli,lções e pesquisas l'el,,\:I'i1S ao perfil, à gesl:l'.) d,J
e,iuc,IÇilo e do trabalho do pessoal pr,'\,rio da FUNDAC,:Ao e d()s
!TIIllllcípios insti tuidores e contratanÜ's;
\/111- Auxiliarna el,lborélção do Regillll'IlI> Interno;
[X - Coordenar as atividades cienlíficlS l' ,,~ que visem a incorpmi1ç'íl
de tecnologia ]las éltivid,ldes da PU'\JDAC,:AO e colaborar naquel,l';
J"(':,lCionadéls élOdesenvolvimento técno-,lS',!stencial;
X - Estabelecer intercâmbio com entid,ldes, serviços, cmpres,J"
fiHuldacles, institutos, departamen!L's (lI:l' constituam parCel'i,l'i :1,)
des('nvolvimento da saúde;
XI - Colaborar com os demais Direlcl'l~" J:,J promoção, orgalliJ:'lI.:iíl I'
di llsiío de eventos de niltllre/.él CiClltífil'il, (ducacional e cultural.

1\ Diretoria de GostÊÍlI d,l Educação e do Trabalho em Sai'lde " dirigid,l pelo Direlllr di'
o forrnaç,lll 11,1



responsabilidade é ,l'iSl'>sorar o Diretor no conjunto de suas atribuições, gerir l)

gabinete e os proC(";sos ildministrativos sob sua respolls.lbilidade e envolv('r el.'

Coordenilções da DICE1~, no processo de Planejamcnto c Ccs~,lo Estr,ltégica a cargo dd
Diretoria.
- Secretário de Diretm'ia, que cumpre o papel principai de Jpoiar il ildministr'1(.:Zío I'

secretariar o órgão.

Mllda-se com relação ,l() ()rganograrnil ,ulterior:
- extinção dos Emp:'('~~('S de Confiança de Analista Administrativo e J\ssisll~]1L'
Administrativo que fur.l'll necessárias até a realização do COlllllrso.

A I)]CESTS é composta P'H:
- Coordenação de Ge~tão do Trabalho (COGET)
- Coordenação de Ocser.volvimento do Trabalhador e Qu;l!ificação do Trabalhado
(CDQT)
- Centro de Estudos l' I:dllcação em Saúde (CEES)

4,1. Coordenação de Ceslão do Trabalho (COGET)
A COGET l' responsável pelo que é classicamente conilc,icio como a "gesUi(' di'
pessoal". Dentro diss" dcstdca-se a responsabilidade pelo p!a,wjamento, organizal;)(" ('
gestão: dos concurso', plblicos e outras formas de conlr,lLl\,l() de pessoas; !otal.cio ('
mobilização dos trab,dh,h!ores entre os municípios, funçucs l' órgãos da FESF; da ,rid,!
funcional, verificaçãe, des ,ltribuições, da progressão na cMreira e do processu d(~
remuneração dos tLlba!hadores; do processo disciplillilr " eventuill dispens,l di)
trabalhador.
Além dessas atribuiçl)c,; verifica-se ainda a responsabiJid,lde pl~lo process() di'
negociaç50 com os tr,I!'alhadores e entidades representiltivJs bem como conduç;!o dt'
mesa de negociação 0\1 allálogo.
Por fim, é iltribuiçã() (1,1 COGET as políticas, projetos. c'-l'J'viços voltildos p'Ha.l
segurançil e saúde do lré'\'illhador.

o Coordl'nador de e ,CS1.10 do Trabalho deverá ter expcri(;n,'i,l na ç1re,1de gesti,o de
pessoal e gestão do tr,lbalho, de preferência ClTno setor Pl'lb'ico.
Compõe ,linda a coe Fl:
- Gerente de Pessoal, ql:adro técnicu COIllexperiência Ila :IIC'ilde gl'stão de pes"o,ls,
gestão do trilbillho e lUI! elatos, respunsável por todil a p<l!'ll' de gesUío de pesso,l! ,L1
COCET.
- Gerente de Relaçõ,'s Sociais do Trabalho, quadro téClli,:o com experiência nJ úr'_',l

negociação, respon:-.,Í\ cl
trabalhadores, dissídi ')
-o e implementaç; ti" /
dacionadas às r ,L
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- Gerente de Saúde do Trabalhador (SESMT), quadro tc','niol com experiênciJ n<l àr'ol
de segurança e sat:Je do trabalhador, com formaç,io 1\,1S áreas de saúdl' d,)
trabalhador, saúde O\LlF'.Icional e/ou s('guran<.:a do trabJlhu, n'sponsável por gerir]';
serviços rc1acionadol-> a engenharia, sl~gurança e saúd,~ dl' trabalhador bem nm10
realizar, gerir e avaliar contratos realizados com terceiros d('nlro dessas finalidades.

Muda-se com relação ,1') Organograma ,mterior:
- mudança quantitativa 110 Emprego dl~ Confiança de Gl~n'nll~ de Relações Sociais do
Trabalho, extinguindo um I':mprego de Confiança e resull,mdo ,1ssim, no lugar de do~"
apenas um.

4.2. Coordenação de J)esc~nvolvimento do Trabalhador e Qu,lIificação do Trabalhado
(CDQT)

A Coordenação de Ol'senvolvimento do Trabalhador e Qualificação do Trabalhado ,',
responsável pelo deSl'tlVlllvimento do trabalhador da FE~T JJi,lLlo à qualificação dt' Sl'll
trabalho, de modo qLiL~tl'nhamos impacto tanto na qualid<Hlc dos serviços e saúd\' dele;
pesso<ls quanto no ck"ci1Volvimento (' satisfação do,s t",lha:hadores, A CDQT de,!,'
articular ações de gl'I->Llo e planejamento do trabalho c (il~ formação e Cdlll',1Ç,lU
permanente de trab,il!l,1dores antecipando tendências, iLiL'ntificando necessidcid,':',
formulando, planejalllc:1to e articulando políticas c projetos que desenvolv,'111 ,1

trabalhador e qualifiq"cJ11 o trabalho e o serviço prestado
(: uma Coordenação qu,' ,Hticula ações de todil a DlCl\ 1':, e que deve establ'lecl!'
imbricada relação COIl1 a Diretoria de Desenvolvimento dil 1\ lenção ~1Saúde um<1 \,,'1,

quc a análisc e avali<Kào do trabalho e serviço efetivamente P!'l~stado deve ser UJn<1dl',
principais fontes que CO111põem seus campos e objetos de int(t\'enção, juntament(; C0111
as necessidades dos trabalhadores no exercício do lrah,lJhl) c em sua evolllçZl0 !1,1
Ca rrei ra.
Assim, é responsabilid,Hll~ da CDQT a formulação, regul,i111l'l:lação, ilColT1panhanwnlu,
avaliação, planejanwnlo (' gestão de processos e inslnl:1wntos relacionad,)s cI

remuneração, pactua(Jo, avaliação, formação e educação do tr,1balhador.
I':stas atribuições, pl'lu t'levado grau de interface, dever,-,u ser compartilhad,ls "
pactuildas com difere:lte~ áreas da FESr.
O Coordenador de Q\lill:ticação e Desenvolvimento do Tr<lll,1[ho devel'á ter experil'nli<1
na área de gestão do trabalho, gestão da educação c edll'.:<1l:J!1 permanente, gradu,lç.ío
ou pós-graduação nl ,írcc1 da saúde e formação cOl1lp,ltlvel com as atribuiçêlc"
descritas.
Compõe ainda a CD('I :
- Gerente de Educação l'l'rmanente, quadro l(;cnico com e), p"t'iência na área de gl'sLi,)

do trabalho c da edllc,lçào, com formação na área d,1 "aúde, responSêÍV%-'1
formulação, Planejanwnl!l,. '.1fticulaçã""gcstão e avaliaç ,dr ,"-<>Cc,",,, de lonno :'.
educação relacionando m 11J,~c," ((',);\2: os c\bjetivos da ') d,'nação.

~ _~. J. \
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- Gerente de Avalia\'ão e Qualificação, quadro técnico com expenencia n,l éÍrc,l de
gestão do trabalho c da ,~ducação, com formação na área d" saúde, responsável pl "1
formulaçilo, planejam,~nt(), ,lfticulação, gestão dos proces~.os de avaliação e qualitic,1ç,lll
do trabalho.

Muda-se com rl'laçilo ,lO ()rganograma ,mtcrior:
- adequação de nome" e c1lribllições dos Empregos de C:onfi,lIl,:a.

4.3. Centro de Estudo.; e Educação em Saúde (CEES)

o Centro de Estudos e Educação em Saúde é o órg.io di1 FESF responséÍ\'cl pc)!"
agenciar, organizar l' cl\'senvolver a produção e soci,t1izacilo de conhecimentos \'
tecnologias. Deve configurar-se como centro de proci ução, sistematizaçclu \'
disseminação de tecnulogi,l principalmente a partir do estímulo aos trabalhadores ~)<lr"
que analisem, critiqucl11 (' reflilam sobrc SU,l experiência. D('v('111 ser constiluÍdas 111lh,'1S
de pesquisa dentro de) CLES em parceria com institliiç(-'w" de ensino e pesq',li"1.
Também, a pesquisa, monitoramento e avaliação organizi1ci,1 n,l lógica de observaturi,)"
é uma importante ,1lribuição do CEES. Deve ser estrulUl'ado o Observatóri() du
Tr"balho corno parte GlIhliluinte do ml~smo, bem como Ubslr\'atório<; e Comissôl's ,ií'
Qualidade das Práli\',1s de Cuid"do e tantas oulras c"lrJll'gias que arlicukm J
pesquisa, sislemaliz"(,'ão l~ ,m,1lise de informações com l' inl'lito de ofertar quadros "
elementos paw a lom,lda de decisões das áreas respolls,Í\'cis e desenvolver 11\)V,,'i
tecnologias de análise c il1lervenção,
O CEES ó lambém o mgào responsável pelo desenvolvinwnt(> e execuçilo das po\ílicc;,
projetos e produtos r\~la( ionados à Educação Permanente ciii FESF. Para que cUlllpn
essa finalidade, agenciil (' organiza o trabalho tanto do qUild:o próprio da FESr como
alTavós da articulação com inslituições de ensino, pesquis,l, ,l',hlilo e serviços de Sélltd!',

O Coordenador do Cl~nlro de Estudos e Educação em SaLlde deverLÍ ter formaçJo 11,1
área de saúde com }'é1s-graduação /aill-f'enSll e experiência como dl1cenle c/ou pc',o,-
graduação siriio-sellslI c experiência em educação permarh~nle,
Compõe ainda o CEE'-í:
- Gerente de Processos de Formação, quadro lécnico com expenencia na árl'd de
educação permanentl' e lormação de trabalhadores de silLlde l~ formélção compatívl":,
responsável pclo deSl'ilvo\"imento c gerência dos processos cil~ formação em eciuCc1ç,i()
permanente,
- Gerente de Estudos e Pesquisas, quadro técnico com experi['l1cia na ,írea de educJç,í,)
pern'lanente e formal,do de trabalhadores de saúde, pc'.;qui',,) em s,lúde e com pc';:-

graduação siriio sewlI compatível, l"l~sponsiível pelas "ti idades re!acionad,l''; ~h

pesquisas e estudos d,) C':ES.
Gerente de Educa\'50 à Distância, quadro lócnico,:OIl experiência na LÍJ'('\ dl':f/

educação permanenll'. fmmaçâ de trabalhadores de saLld l/OU educa(;ão à disl:'11c ti /
com formação compé1tível cg<'E" ~,él..q~Rlribtlições, respon ,í "l/pelo desenvolvimcT,

~I'd' ('''\, , \ .' ,,':1
,~ ,)\ \ 'I
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gerenciamento de ati\ic:ades, processos e plataforma~ Icllcionad<is à educa,:,\o I

distância,

Muda-se com relação ,lO Organograma ,mterior:
- adequação de atribu içõe s dos Empregos de Confianç<l,

5. Diretoria de Desenvolvimento da Atenção à Saúde:

o estatuto descreve ,IS c'1mpetências da Diretoria de DI'SC')wo\vimento da Atenl,le)I
Saúde no artigo 23, c(lmo segue:

científicac e ,,~
ativiLidcil':, ,I.)ni1sdeiIll'OIpOraçàoavIsem

H l'\DAÇAO;
IX - Estabe1ccer intl'lTâmbio
fill uldades, institutos, dl'partamenlll
de 'il'nvo\vimenhhia silúGle;

\

"\r[ 2';' A Direlori,l dl' Desenvol\ inIL~I"O dél Atençi10 il Sallele "
di igidil pelo Diretor de Desenvol\'inwnll1,lil Atenc:rio il Sélúdl~ ,1\>Lp ,ti
cIl1nf'ete:
1- C\'ordenar as c1tividaucs de dl'sen"lll\'j'lH'nto d,l atençiio ,1 S,) lU, I'
pr.'staçilo de serviços d,l áreil de illu.ll,'iíll ,lil FUNDAÇAo, ,1UXlilal 11

Diretor-Geral no desempenho do SI'lI Cilrgo e substituí-lo em SUll;
f,liléls e impedimentos legais, ocasionélis e ',emporários, conform,' ,H!.

li) e seu parágrafo;
li - Organizar, com o apoio dos I{esp"nsáveis, as atividadl's d,)

hndaçrio;
li! - Gerir o processo de pactua,'ào dos ( \mtratos de CesUío cl1m ~,;

L'nles públicos no tocante a prioridad,'s, 111('[.15,resultados, estralt'giil'.
p!1Il11S de atividades, funcionamento e lli'ganiza,'ão dos servi,'IIS ,il'
a~','n,ão à saúde, bem como, ser J'Csf'ons,il('] pelo acompélllhallwll'I).
cI);1troh" monitoramento l~aVélliaçào de~le-, Contrall)s;
[V, ['Ianejar e gerir o processo de API'ill Ir','ilílucionill élOSMunicíl'io~, I'

EcuitJes de Saúde com a finalídade Lh' implantar, desenvoi\l:!r "
qL:a!ificar as élçóes de saúde de ,1tl'J'l,'ào básica do munll'íri"
cllntratualizadas nos planos de alivid )dl~s,
V Apresentar ,lO Conselho Curador par,l .:preciaçi1o:
a) planos de atividades e s('rvi\'Il,~, global I' cspecífíco<, Li
H NDi\çAO, atualizado anualn1l'nl(' com indicadores -1,,'
dC'iempenho e qu,llid,lde, globais e e,'pl'l'íl ICOS, paLl cada municiilil' l'

-il"vic;o; e
DI proposta de monitoramento e ava li ,1(,'<\01~1lldiálogo com a Prol'o>l.l
c'i·abelL'cida pelas políticas estadual (' n,H'j'lnal de alenção biÍsica:
VI -!)otar os serviços di' L:apacidade "l'SOI'll!va, com o fim de ai", In(',l I'

l'1'íci('ncia e l~fetividade na atenção à s,l\'ILIv ,i" população;
VII - Auxiliar n,l L'1abori1ção do Reginll'lltc1 Interno;
VIII Colaborar no desenvolviment,) da,' ativid,ldes
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X CoJ,lborar com os demais [)iret(Jt"l'~' I',] p r011lo ',-i'i o, organil:,],'.1l "
di! us,io de evento.s de n<1tureza cientí IiC;I, (,e! ucacional (' cu ltu raL"

A Diretoria de Des('l1vc>ivimento da Atenção à Saúd(' (' dirigida pelo Diretm d,'
Desenvolvimento da i\tl~rlção à Saúde que deve ter experiência e formação na ár('a dd
saúde e em gestão, comp,ltíve! com a função.
Compõe seu Gabinetl'
- Assessor de DiretorLl, quadro técnico especializaco, li11e tenha expc~ner\(ia l~
formação nas áreas dl~ s<1úde ou administração e ge"tiio, cuja rcsponsabilidilde ('
assessorar o Diretor 110 conjunto de Selas atribuições, gerir tI gabinete e os prc)Cl'SS,)S
administrativos sob sua responsabilidade e envolver as Coordenações da DID!\S Im

processo de Planejanwl1ll I e Gestão estratL;gica a cargo da Di rc[oria.
- Secretário de DiretOl'Í<1, que cumpre o papel principal de 1lpoiar a <1dministrac,30 I'

secret<1riar o órgão.

Muda-se com relação ,1<)()rganograma <lllterior:
- extinção dos Empl'l'F,l1S de Confiança de Analista I\Lil'1inistrativo e Assislel'll'
Administrativo que fOr,111]necessárias até a rl'alização do COl1curso.

A U1DAS c'~compost,l POI
- Coordenação de COl1tr.ltualização e Apoio institucional (COCAl)
- Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Atenç,io ;1Saúde (CACA V)

5.1. Coordenação de Contratualização e Apoio Institucional (COCAl)
A COCAl tem a re~ponsabilidade de desenvolver e gerir o proC('SS(1 dt,
contratualização dos seniços e metas da gestão compartilh,ld,l Junto ,lOS municípios. I:
responsável também })m reillizar o Apoio Institucional às equipes da gestão lT\Unici}'<:1
e dos serviços comp<ntilhados com a FESF e aos sujeitos ,)rga:lizados 110Sprocessos llt>
participação e controle 'iuciaL objetivando sempre apoi,]r, a') alcancl~ dos resuILld,)'i
pactuados e o desenvl)]vimento da atenção à saúde. Assim, ,1 :ormulac;ão de projelos, \l

planejamento de al,ele,c" a realizaç30 do apoio il1slítllcional e a gesU!o "
acompanhamento ne,'l's5.,;írios para a mudança e dese:wol\'imento das pr,1ticl'; dI'
atenção à saúde, gestão em saúde, educação em saúde c~~'<1rticipa(,:ão são obj('io~, \'
objetivos dessa Coord(~n,lç30.
A implantação do m,)(Ito'o e projclo de gestão compartilh,lCid, o apoio ao a!canll' di'
metas do Contrato de' Gestão e (1 realização dos di\'ersos instnlmento~; de'
planejanwnto, gestãc1 e comissões previstas no mesm,), S ':0 responsabilid,ld,''o lLl
COCAL
O Coordenador de CC1lltratualização c' Apoio InstituciC'il,11 deverá ter experic'llcia "
formação, graduação l~ p,')s-graduação, na ,ire,l dL' saúde e d(, gestão l'll1 saúde, sl'nd, 1

dl~ apoio instituciol',ll l~

"I,çncia, uma par,l ,'a,1./,/
In cada ,irea desta h,',)tf9,'Íl

//'
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gerente (' umi1 equilo ele apoio institucional que devl~:-;c composta por qu,)dr)"
efetivos compondo l:m mix entre sJnitMistas e profi~,:-;ionais de salide COI')
especialidade em salidL~ coletiva/ saúde> da família exercl~Jldc função estratégica <i fil')
de constituir uma etjuiF'e com a maior experiência priltlGi possív(~l nos proCl'SS)S
mllnicipais de produ,:ão ,~gestão da alcnçZto à saúde. Assim lada município tem llm,1
equipe de referência Il~sp,lll:-;ável por seu apoio.
Deste modo, compõe .1Ct )CAJ:
- Gerente de Contratu<llí,~açã() e Apoio, quadro técnico C,lm (xperiência e formaç,'lo 11,1
área de si1úde e de ge,',L1il em saúde, sendo desejável que ll'nh,) tambón experiênci,) ('111

processos de apoio in"títlcionôl e educação permanente.

Muda-se com relação ,h) Organograma ,mterior:
- adequação de atribu ições dos Empregus de Confiança.

5.2. Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Atell<:iío à Saúde (CACAV)
1\ CACAY tem a responsabilidade de propor, acomp,mhiU e avaliar a C('sLiu
Compartilhada em especial naquilo qlle nos Contratos de C('stão celebrados comlS
municípios estil relaciul1,)do às metas e resultados para as ,)ÇÕI'S e serviços de a te 1ll',1c' i

saúde. Tem respons,)bi!íd,)d(' também de acompanhar (' ,Ipoiar as Comissô("; di'
Acompanhamento e ,\védi,)ção nos municípios e de, l1llm,) perspectiva Inais ,1mp;,1,
fomentar a instituci(ll:éll:z,)ção do Zlcompanhamento e av,:liação na gestão l' n i';

serviços municipais ,h~ .;aúde. A CACAV deve se COl1stitllir como um espa(:(} de'
inteligência institucio:l.11 no âmbito da avaliação dos re;lllt<illos e impé1cto em s,lúd,'
elaborando é1valiaçõe', (~~ubsidiando tod"s as ,1reas da F151; j,(~1llcomo os MuniclI)i, 'ó:,

Cestão Microrregion,Ji e Estadllal e também espaços e inslâ:cias do Control(~ S(,ci,li.
Para isso, não só os Contratos de Cestão, mas também os j'L'110S de !)esenvolvil1l('nl()
da Gestão e do Cuid"du, os Planos de Ações e Resultados ','Ill Saúde e análogos, ,)S
Contratos de Gestão llo C uidado, os instrumentos e sistellléls de avaliação da FESF (~ d,)
SUS, enfim, deve utili;';H lodos os recursos disponíveis péHJ avaliar e propor políti('a~, ('
estratégias para os ;,tores envolvidos né1 gestão c'lmp1rtilhad,1. Deriva des.;,)
responsabilidade, tanto ,) organização (' gerência de sistem,lS de informação próprio.' ('
informações de outros Sistemas, como a proposição de P,H.lJ1)ctroS e regras para lS
processos de contratu,)li/,.)çZ1o, acompanhé1nwnto c aVé1liac<lo
O Coordenador de 1\,:()]np,mhamento e Avaliação dcver,í tet' ('xpcril>tlCia e form,lç:,o,
graduação e pós-gradua,ão, na área d(~ saúde e de gesLlO l~111saúde, sendo descJ'h cl
que tenha tambóm exp('ri,;ncia e/ou formaç3.o em process(ls d,' avaliaç,io em saúcll',
Compõe a CACA Y:
- Gerente de Acompanhamento e Avaliação de Pactos e Contratos, quadro t6mic',)
com experiência e fOlma','ào na área dl' saúde e de gest:lo ell) saúde, sendo deSelá\('1
qUl' tenh" também eXIll'li,;ncid em proCl'SSOS de avaliação (' ,)c,)mpanh"mento.
- Gerente de Acompanhamento e Avaliação da Quali "j(" quadro téClliC~C()11
experiência c' formaç,Jo, na á· (J"kie sdude e de gestão el S Ide, sendo desej,í\ vi
tenh,l também experill" "PI"'f",:5' ,~~o~ de aVelliação l' ( :mhamento.

( J":'~~J d) \~. ~O·' '';'\ í"Q" (, , "~o
( .~)~" ,.. ,,,.-,,' ,:"-'
I .·~vç,~,~),I "\~~""'.
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Anexo 03
Demonstrativo de Quantitativos e Custos do Quadro de Gestilo

c Empregos de Confiança da FESF

Quadro I

Diretor Geral (DG)

r:: /~:º-L__
T(ITAL

16 l 19,56

9/17,33

38.! 69,33

43. 32.00

22 8578

14,.44.00

101136,00

i- --- .~ ... _-~_.---".__ .

3717,33 i 9.717,33

5444,00 14.444,OU

5.444,00 14.444.00
~--_ ..__ .. - -.

4.292,89 11.292,89
-- - - -.

3717,33 9.717,33
------ ---- .-

4 292,89 11.292.89

9000,CO

9000,CO

2 7.000,00

3

4 6.000,00
-.---- --r--- --~

9 _ . _~ 700~OO

_________ ~__ 1__ ~~~~~(10

Advogado Chefe (AJUR)

Diretores
(DIAF, DIGETS e 010/\3 I

Assessores de Relações Institucionais e
____ ~~~_~c~s:ão S~~i~jASC_0rv1 e ,ô,S~) _

Assessores de Diretoria
(DG, DIAF, DIGETS e DIDAS)-_._- ---_ ...__ ._-- - ------ -- ._------ - - - -- - -. __ .-

Coordenadores
(NUDEPI, NUGEP, COFIC, CO/\D COGET,

______ CººT-,-ºÉ-E~,_C9(~AI_~ CAÇ/\VL ~ __

Controlador (CG)

Gerente de Gabinete (DG)
,

5.000,CO i 3.478,44 ! 8.478,44 8./i'8,44

Secretários de Diretoria 9 2033,CO

- ------ _·-t-_·_-~_· __·_·~ _.-
I1 072,20 i 3.105,20 40. 67 65

TOTAL 31 287 177,76

Obs1.: Valor mensal com Encargos e Provisões.
Obs2.: Matriz de encargos considera elos no cál
- INSS: 20,00%
- FGTS 8,00%
- PIS/PASEP 1,00%
- Férias 2,80%.
- 13° Salário: 8,33% (Provisíonament~o11'",,)

- Seguro Acidente e Salário Educ~o ,l,tiO' ÍJ
- Fundo de Contingência - 4,00';1
- Incra e Sistema S- 3,30%
- Vale alimentação de R$ 264
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Quadro II

Emprego de Conllança

AJUR· Assessor de Contratualiza\:ão, Assessor de
Compras e Contratos e Assessor de Área Trabalhista
(profissional graduado em Direito)

3 7.000 00 11.292.e9 33 \78,67

AJUR· Advogado Assistente (Advogado) 6.000 00 I
-- ----1-- -----_ ..~-- - --

3717,33 9717)3 D. 17,33

ASRI· Assistente de Relações Instltuconais (profissional
da área de Relações Institucionais) 5.00000 3141,78 8.141,18 8 11 78

- ---- --1

- - -- -I
16 '83,5(j

19 ;34,66

1ô :'83,56

16 :;83,56

8141,78

9717,33

8.141,78

3141,78

3.717.33

3141,78

3.141,78 8141J8

5000.00

5000.00

6.00000

5.000.00

2

2

2

COFIC - Gerente de Contabilidade (profissional da area
de Contabilidade, Administração ou Economia)

ASCOM-AsSlSt.entedeCo-municaç1ü e Relações -- --1----
Públicas e Assistente de Mídia, Eciucomunicação e
Desing (profissionais das Áreas de Cornunicação SOCial, i 2
Jorn§l.ILs':!1~_Eublicida~~~Relas~espLip_licaL --i _
NUGEP- Gerente de Gestão Participa~lva (profissional
com experiência em Gestão PartiClpatlva) e Gerente de
Ouvidoria (profissional com experi6ncia em Ouvidona)
NUDEPI~Assistente de Desenvolv Imen-tü:-Planejamento
e Informação (profissional formaç[lO e experiência em
Gestão Pública e Planejamento) e Gerente de
Tecnologia de Informação (profiSSional da área de
Análise de Sistemas, Engenharia eleCorrputação.
()_e~@29~TD ... . .__.

2

COAD~-Gerente Adrrlinistrativo(prâflsslonalcü-m-- - -,-- ---
experiência na área de Administração) e Gerente de
Compras (profissional com formação c experiência na
~~~a_d~_c2..mpr.§?L___ _ ,_

5.000 00 3141,78 8141)8 16 '83,56

COGET - Gerente de Pessoal (prcfisslonal da área de
gestão do trabalho) 5.00000 3141,78 8.141,78 8 11 78

19 ;34,66

29 '51,99

19 .. 34 ,6Ei

3717,33

3.717,33 9717,33

3717,33 9717,:)3

3717,33 9717,33

6.000.00

6.000.00

3

COGET - Gerente de Relações SOCiaisdo Trabalho
(profissional com experiência na área de relações 2
sociais do trabalho) e Gerente do SESMT (profissional ,
da área de segurança e saúde do trabalhador) iC-D-or-. Ger~nte d;Ed~c~ção ·Pell'; afle~~;;-G-~~;nt~d;'- --- ------
Avaliação e Qualificação (profissionais da área de na 2 6.000 00
área de gestão do trabalho e da educClção)
CE-ES-·-G-erente-aeproces·sos-de Fornlação---- - - -.- - -- .--.. -
(profissional da área educação pemlé1nentee formação
de trabalhadores), Gerente de Estudos e Pesquisas
(profiSSional da área de educação permanente e
pesquisa em saúde) e Gerente de Educação à Distância
(er~~s~19!1al.9~?rea g~Ei\gL _ _ _
COCAl - Gerente de Apoio Instituclor,81de Macro
Região (profissional da área de salJde e gestão em
saúde com experiência de apoio irlstitlicional ~=--- - - - -- - - ----. - -- - --;;-.- '->;.J

\ (ARíOR1' ,"

\ ~
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2

CACAV . Gerente de Acompanhamento e Avaliação de I
Pactos e Contratos e Gerente de Acompanhamento e
Avaliação da Qualidade (profissionais com experiência e
f~rr:!1~~ã~ ~a_á~~~~ ~§.ú~e_~_ge_sL'3_o_e~ ~úde) J _
~ IºIé'J-~ ~ __ ~ :_}~_

I

6.000 00 I
3 717 33~ .. ~ 71733

19 134,66

31S 360.44

ntonio Carlos Silva !v:l:'{ 'lu/t'S Neto..
Presidente do C S' 10 Curador da fundação



Nfl0

Não

Não

Niio

Extinção d3 01

Extinção d': 01

Extinçéío 02
--- .. -,--- -

Junção dó's
CoordenarJ)es
com extín"(éio

de 01 Geri'r:cla

9

2

2

3

9

I- -1"--1 -- - Não

2- --1--2 -- ----NiíO-

2- - T-;----A~~~(~L~~-~~~e-
- - -1--0 -- - Exti~çêo~: 01"

--1--2 --
2 --1--~--

--I--~--
-1--"
. 3

4

2

- - -1-
2 I 2

--j--- --
3 ! 3

--1---- ---
I

-1---
I

--1- "-

Coordenação de Desenvolvimento e Qualificação do Trabalhador
I--~-------- --- --------" -- --------"- -- ----"---- -
I

1 Centro de Estudos e Educação em Saúde

. Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Atenção à
Saúde

Núcleo de Desenvolvimento, Plônejamento e Informação

Núcleo de Gestão Participativa

Assessoria de Relações Institucionais

Coordenação de Gestão do Trabalho

, --_ ..._ ..._- -- ----- _ .._'--' -.- ---------_._-- ~ ---- -- --------_.- .._- ----- _.'-,._-- -----_.
! Coordenação de Compras e Contratos

, Coordenação de Contratualizaç,lO e Apoio Institucional

1- -- - --- - -- ---- ------- ---

! Assessoria de Comunicação

-_.- --_._ .._ ....- --- -- ,---_._--_.-

i Controladoria! --~--""- --"---- --"-----"---- -- - ----"------_.""--~--
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I Coordenação de Administração

Quadro 11r---------------"---------

I Órgão
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: Assessoria Jurídica
!------_.._-- -----_.-_.._.,-'-- ---

Quantitativo Anterior/AtuallDiferença 40 34 - o

Custo Anterior/AtuallDiferença
-- --- -"-------"- -------- - -- ---C--- ---

374.513 319360
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