
Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Regulamentação resultante de deliberação do Conselho Curador FESF,

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

Institui normas internas sobre o

exercício de funções estratégicas junto

à FESF, mais a respectiva Gratificação

por Exercício de Funções Estratégicas,

a ser paga aos empregados da

Fundação, na forma e condições em

que dispõe.

o Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Famílía da Bahia, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelo incIso 111do art. 9.° do Estatuto, resolve

instituir, no âmbito desta Fundação, normas relaCionadas ao pagamento de

gratificação ao empregado concursado da FESF, que ocupar cargos de gesWo e

exercer funções estratégicas, na forma adiante estabelecida.

Art. 1.° - Neste Regulamento, fica instituída a possibilidade do empregado concursado

da FESF, com emprego diretamente ligado à prestação da assistência à saúde,

assumir, no âmbito da Fundação, funções estratégicas de gestão, desde que estas

funções sejam compatíveis com atribuições e responsabilidades de sua formação (;

itinerário profissional.

Art. 2.° - Para os fins deste Regulamento, serão consideradas funções estratégicéls ele

gestão, dentre outras
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II - Desenvolvimento de ferramentas para diagnóstico, planejamento, avaliação e

monitoramento em saúde;

Parágrafo primeiro. Para os fins deste Regulamento, são considerados empregos

diretamente relacionados à prestação de assistência à saúde

I - assistente social;

II - cirurgião-dentista,

III - enfermeiro;

IV - farmacêutico;

V - fisioterapeuta;

VI - fonoaudiólogo;

VII - médico/especialidade;

VIII - médico saúde da família;

IX - nutricionista;

X - professor de educação física;

XI - psicólogo;

XII- terapeuta ocupacional.

Parágrafo segundo. O número de funções estratégicas será definido pelo Conselho

Curador da Fundação, em deliberação específica.

Parágrafo terceiro. A função estratégica de gestão sempre terá natureza de funçfío

de confiança, e, portanto, deverá observar as prescrições legais regentes da espécie
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Art. 3.° - O empregado da FESF, que exercer função estratégica junto à Fundaçéío

receberá, mês a mês_ Gratificação por Exercício de Função Estratégica de Gestão, no

valor conforme disposto adiante:

1- o empregado cujo emprego integre o Grupo de Salário I1I do Plano de Empregos

Carreira e Salários receberá 65% (sessenta e cinco por cento) do respectivo padriío

salarial básico inicial;

11-o empregado cujo emprego integre o Grupo de Salário IV d

Carreira e Salários receberá 40% (quarenta por cento) do re

básico inicial;



.\ ....

111-o empregado cujo emprego integre o Grupo de Salário VI do Plano de Empregos

Carreira e Salários receberá 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo padrão

salarial básico inicial.

Art. 4.0 - A Gratificação por Exercício de Função Estratégica de Gestão será paga em

parcela destacada, com rubrica própria, na folha de pagamento.

Art. 5.0 - Os empregados da FESF, em exercício de função estratégica de gestão,

terão anotada a referida ocorrência nas respectivas Carteiras de Trabalho, no espaço

de anotações gerais.

Parágrafo único. A qualquer tempo, a depender de sua necessidade, a FESF poderá

reverter o empregado que exercer função estratégica de gestão para a função de

origem, devendo, nesse caso, cessar o pagamento da Gratificação de que trata este

Regulamento.

Art. 7.0 - É vedada a percepção parcial da Gratificação por Exercício de Função

Estratégica de Gestão a que se refere este Regulamento.

Art. 8.0 - A Gratificação por Exercício de Função Estratégíca de Gestão não é

cumulativa com a remuneração do emprego de confiança a que alude o art. 30, incisos

e parágrafos, do PECS.
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