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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Regulamentação resultante de deliberação do Conselho Curador FESF,

n.o 19, de 21 de maio de 2010.

Regulamento para Cessão de Empregado ou Servidor da Administração
Direta e Indireta

Dispõe, para a FESF, sobre o instituto
da Cessão de empregados e servidoros
da Administração Pública Direta n
Indireta de qualquer esfera cla
Federação.

o Conselho Curador da Fundação Estatal de Saúde da Familla da Bahia, no uso d(~

suas atribuições, que são conferidas pelo inciso 1II do Art. 9.° do Estatuto, resolJu

instituir, no âmbito da Fundação, normas para a efetivação d:J cessão de empregadDs

e servidores da Administração Pública Direta e Indi'"eta de qualquer esfem da

Federação, o que faz nos termos seguintes:

Art. 1.° - Pelo presente regulamento, fica instituída a pOSSibilidade da FESF ced21"

empregados e, também, receber, mediante cessão, servidores e empregados públicos

de órgãos ou entidades de qualquer dos Poderes da União, dos Estados e dos

Municípios - Administração Direta e Indireta.

Parágrafo único. Sela ria condição de cedente, seja na condição de cessionária :1

FESF admitirá a cessãJ para exercício de emprego de confiança, ou, ainda, para

atender a situações previstas em leis e regulamentações específicas.

Art. 2.° - A cessão será temporária, com duração de 02 (doi:;) anos, prorrogável~·; pCir

outros períodos.
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Art. 4.0 - Como cedente, a FESF possibilitará, para seus empregados, a cessão sem

ônus para os próprios cofres, suspendendo os contratos de (;mprego relativos a cadél

um, em particular.

Parágrafo único. O empregado da FESF poderá compu~ar, como tempo de serviço ()

período de afastamento funcional decorrente da cessão para fins de progressão pJr

antiguidade e de concessão de aposentadoria, desde que haja, neste último caso,

recolhimento para o devido regime previdenciário.

Art. 5.0 - Sendo a FESF cessionária, a cessão pode ocorrer com, ou sem ônus péJraa

mesma, nos moldes do que dispuser a lei de regência da entidade cedente, o termo ele

cooperação técnica firmado, ou eventual legislação específica.

Parágrafo primeiro. Em todos os casos, a remuneração, paga pela Fundação, ,lO

servidor com vínculo pllb!ICO que lhe for cedido, dar-se-á sob rubrica própria.

Parágrafo segundo. Quando se tratar de cessão para o exercício de emprego do

confiança, o trabalhador cedido à FESF perceberá ou o valor Integral do emprego da

Fundação, ou o valor integral, mais vantagens, do cargo ou emprego de origem, ele

acordo com as dispOSições do convênío, que víer a ser firmado.

Parágrafo terceiro. Ouando não for o caso de emprego de confiança, o trabalhador

cedido à FESF terá termos e condições da relação juridlca disciplinados por !ei

específica, ou pelo termo de cooperação técnica que vier a ser firmado, havendo,

ainda, os regulamentos próprios da Fundação.

Parágrafo quarto. No caso da cessão com ônus. a Fundação cessionária dever~l

reembolsar ao órgão de origem todos os valores pagos por ele, em decorrênCia cJo

servidor ou empregado r'úblico cedido, conforme venha a ser estabelecido no Termo

de Cooperação Técnica.

Art. 6.0 - A cessão funcional de que trata o presente Regulamento, em qualquN d(;

suas modalidades, exi~Jirá Instauração de processo adminlstr

FESF, seja no âmbito da pessoa jurídica cedente,

minimamente, os seguint(~s documentos:



a) solícitação fundamentada da pessoa jurídica interessada na cessão.

b) informação da vida funcional do servidor ou empregado;

c) termo de anuência do mesmo;

d) termo ele autorização do dirigente máximo do órgão em que atuar o

servidor ou empregado.

Art. 7.° - O ato de cess;]o, de autoria do Diretor Geral da r=ESF ou do responsável

máximo pela pessoa jurídica interessada na cessão, será convertido em ato

administrativo e publicado, até 05 (cinco) dias, após sua aSSinatura.

Art. 8.° - O ato de cessão não desvincula o servidor ali empregado cedido da

respectiva carreira, conferindo-lhe, apenas, exercício temporário das suas funçõ(;s

junto à FESF, sem que se estabeleça com esta qualquer vínculo funcional ou

empregatício, nem, tampouco, obrigações de caráter trabalhista.

Art. 9.° - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.

Salvador/BA, 21 de mala de 2010
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,,;/< ntonio Carlos Silva Maualhães Neto

Presidente do Conselho radar da Fundação


