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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Deliberação n.o 22 da 17° Reunião Ordinária do Conselho Curador FESF

de 07 de junho de 2010.

Institui norma interna sobre dispensa

de empregado da FESF, na forma e nas

condições dispostas na sequência.

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

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III do art. 9.o do Estatuto, resolve

instituir, no âmbito desta Fundação, norma relacionada à dispensa de empregado

concursado, na forma adiante estabelecida:

CAPíTULO I

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1.° - Mesmo admitido por concurso público, o empregado público da FESF poderá

,
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Art. 2.° - A qualquer tempo, o empregado da FESF poderá resili ó res

de emprego, aplicando-se, no particular, os efeitos e a regulamenf .

a matéria, na CLT.

Art. 3.° - A FESF poderá dispensar, sumariamente, o empregado quando verificar

acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.

Art. 4.° - A FESF também poderá dispensar o empregado, quando:

I - houver necessidade de controle e redução dos gastos com pesso

por ato motivado.



I1- houver insuficiência de desempenho, apurada em processo administrativo, ou em

procedimento de avaliação periódica, garantido, em qualquer caso, o contraditório e a

ampla defesa;

III - houver justa causa ou falta grave, apurada e comprovada no procedimento

competente.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e 111,mesmo ao final do período de

experiência, o contrato só se extinguirá com processo administrativo, que assegure

contraditório e ampla defesa.

CAPíTULO 111

DA EXTINÇÃO BilATERAL DO CONTRATO

Art. 5.° - A qualquer tempo, como regra, mediante programa próprio de desligamento,

as duas partes do contrato de emprego poderão ajustar, bilateralmente, a extinção do

mesmo, caso em que o empregado não pOderá transacionar, nem renunciar a direitos

trabalhistas, percebendo as verbas rescisórias devidas na despedida imotivada ou

sem justa causa,

rescisão contratual

Parágrafo único. Na hipótese do caput, a adesão do empregado ao programa de

ocorrer formalmente, com assistência da entidade sindic~1

Parágrafo primeiro. No caso da FESF deixar de prestar serv' o no Município a
lotação do empregado, este poderá ser transferido para outr o

vaga disponível.
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Parágrafo segundo. Não existindo a vaga disponível de que fala o caput deste

dispositivo, o contrato de trabalho do empregado da FESF será suspenso até dois

anos, podendo ser extinto ao final do período, caso não sejam abertas novas vagas.

Parágrafo terceiro. Quando surgirem novas vagas, será dada predileção aos

empregados com contrato de trabalho suspenso, que deverão ser recolocados

funcionalmente, antes tanto da convocação de novos empregados concursados,

quanto da realização de novo concurso público, por parte da FESF.

Art. 7.° - Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação.

Salvador/BA, 02 de junho de 2010.

3


