
Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Regulamentação resultante da Deliberação do Conselho Curador FESF,

n.o24, da reunião ordinâria de n° 17 de 20 de julho de 2010.

Dispõe sobre o pagamento do

Adicional de Localização aos

profissionais Médicos, Enfermeiros e

Cirurgiões-Dentistas, integrantes das

Equipes de Saúde da Família.

o Conselho Curador da Fundação Estatal Saúde da Família da Bahia, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 111do art. 9.0 do Estatuto,

resolve instituir, no âmbito desta Fundação, norma relacionada ao pagamento

do Adicional de Localização, na forma adiante estabelecida:

REGULAMENTO PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE LOCALIZAÇÃO

CAPíTULO I

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1.° - Fica instituído o Adicional de Localização para os empregos de

Médico, Enfermeiro e Cirurgião-Dentista, que, efetivamente, integrem e estejam

atuando em Equipe Mínima de Saúde da Família.

Art. 2.° - O Adicional de Localização corresponderá a um percentual variável,

entre O e 100% do padrão salarial inicial básico, para os médicos, e entre O

50% do padrão salarial inicial básico, para os enfermeiros

dentistas.



Parâgrafo único. Os percentuais de que fala o caput deste artigo variarão

acordo com a faixa remuneratória da respectiva categoria profissional do

empregado, no município em que o mesmo estiver lotado, conforme descrito na

Deliberação 18 de 21 de maio de 2010 e enquanto perdurar esta situação.

CAPíTULO 11

DO ENQUADRAMENTO NAS FAIXAS REMUNERATÓRIAS

Art. 3.° - O enquadramento das categorias profissionais nas faixas

remuneratórias em cada município, de que fala o artigo anterior, será balizado

conforme a Deliberação 18 de 21 de maio de 2010.

Parâgrafo primeiro. Seguindo os mesmos princípios, indicadores e

metodologia descritos na Deliberação 18, as faixas remuneratórias de cada

município poderão ser atualizadas a cada 02 (dois) anos ou, quando houver

necessidade, através de laudo técnico emitido pela FESF e aprovado no

Conselho Curador da Fundação, obedecendo, de forma conjugada, aos dados

seguintes:

I - cálculo do IDSEss a partir do índice de Desenvolvimento Social e índice de

Desenvolvimento Econômico, emitidos pela SEI/BA;

11 - análise da média remuneratória, por categoria profissional, praticada no

mercado de trabalho da região e identificação de situação e posição do

município em questão na região;

III - estudo da média e evolução remuneratória praticada no mercado de

trabalho do município, por categoria profissional;

IV - estudo da dificuldade de preenchimento das vagas de empregos

específicos e de atração e fixação de profissionais de saúde para os postos de

trabalho existentes no município.



respectivos municípios contratantes, também será orientado pelos

critérios e laudo previstos no teor deste artigo 3°.

CAPíTULO 11I

DA ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NA FAIXA REMUNERATÓRIA

Art. 5.° - Uma vez definida a faixa remuneratória de cada categoria profissional

no município, este poderá solicitar alteração da mesma, não podendo, contudo,

obter reenquadramento em faixa de número maior que a anterior.

Parâgrafo primeiro. Excetuada a condição citada no caput do dispositivo,

qualquer mudança de faixa também será orientada pelo laudo técnico, nos

mesmos moldes fixados no art. 3.°, parágrafo primeiro, deste Regulamento.

Parâgrafo segundo. O reenquadramento de que trata o parágrafo anterior

poderá ser implantado até 90 (noventa) dias após a definição das faixas

remuneratórias de cada categoria profissional no município, retroativamente à

primeira folha posterior à data de aprovação da alteração de faixa.

CAPíTULO IV

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 6.° - O Adicional de Localização será calculado sobre o valor do padrão

salarial básico inicial do emprego com jornada de 40 (quarenta) horas

semanais.

Art. 7.° - Este Adicional de Localização não exclui outros adicionais,

gratificações ou vantagens remuneratórias de possível percepção, por parte

dos Médicos, Enfermeiros e Cirurgiões-Dentistas integrantes das equipes de

saúde da família.

Art. 8.° - Esta Regulamentação e
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