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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia

Regulamentação resultante de deliberação n.o 32 da 22° Reunião Ordinária

do Conselho Curador FESF-SUS de 08 de dezembro de 2010.

Regulamento para Premiação por Resultados para os empregados de

carreira da FESF-SUS

Dispõe sobre o pagamento do Prêmio

por Inovação e Qualidade aos

empregados da FESF-SUS.

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

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 111,do art. 9.0, do Estatuto, resolve

instituir, no âmbito da Fundação, normas para o pagamento do Prêmio por Resultados

aos empregados da FESF-SUS, o que faz nos seguintes termos:

CAPíTULO I

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1.° - Por meio do presente Regulamento, fica instituído o Prêmio Semestral por

Resultados denominado "Prêmio por Inovação e Qualidade" para os empregados de

carreira da FESF-SUS.

Parágrafo único. O Prêmio Semestral por Resultados faz parte de uma Política de

fomento ao Desenvolvimento do Trabalhador e à Qualificação do Tra balho e é um

incentivo financeiro destinado aos empregados de carreira da FESF-SUS, relacionado

ao desenvolvimento de ações e ao alcance de resultados conforme Programas, de

ítica de Inovação e Qualidade da FESF-SUS.

CAPíTULO 11

DO PROGRAMA E DA A
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Art. 2.° - A adesão aos Programas de Inovação e Qualidade e, portanto, à Premiação

por Resultados, é facultativa.

Art. 3.° - A adesão se dará mediante a apresentação de projeto nos termos

determinados por Ato Administrativo e Edital Específico relativo aos Programas da

Política de Inovação e Qualidade.

Art. 4.° - No mínimo a cada ano e no máximo a cada semestre será publicado pela

FESF-SUS Ato Administrativo que lança os Programas do Prêmio de Inovação e

Qualidade para aquele período.

Parágrafo primeiro. O ato Administrativo de que trata o caput estabelecerá:

I - as áreas temáticas de desenvolvimento de projetos;

11- as diretrizes e parâmetros para formulação, apresentação, acompanhamento

de projetos;

111- a lógica de inscrição contendo prazos e composição de grupos e elenco de

programas disponíveis para cada emprego;

IV - a distribuição dos valores da premiação entre outras normatizações.

Parágrafo segundo. A Diretoria da FESF-SUS e o Conselho Curador poderão

estabelecer temas e problemas prioritários a serem enfrentados, podendo inclusive

valorizar mais a premiação relacionada aos projetos relacionados a estes temas e

problemas.

Parágrafo terceiro - Como regra geral, será priorizada a adesão dos empregados em

equipe ao Programa de modo que grupos de 3 a 6 pessoas apresentem um único

projeto sendo as exceções tratadas no Ato Administrativo e no Edital que normatizam

os Programas daquele período.

Parágrafo quarto - Como regral geral, os Projetos deverão ter, entre o início de

implantação e av laç
l

período, apresY'~ta
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Parágrafo quinto - No caso dos trabalhadores que estão desenvolvendo funções de

assistência direta à saúde será estimulado que os Projetos sejam construidos,

pactuados e desenvolvidos com a participação e de acordo com as necessidades e

prioridades da equipe a qual o empregado pertence, da gestão do município em que

ele atua e da comunidade de sua área de abrangência.

Parágrafo sexto - No caso dos demais trabalhadores será estimulado que os

Projetos sejam construídos, pactuados e desenvolvidos com a participação e de

acordo com as necessidades e prioridades da equipe e direção da unidade de

produção na qual ele está lotado.

Parágrafo sétimo - Para estimular ainda mais o trabalho em equipe, uma parte da

premiação poderá ser referente ao conjunto de resultados alcançados pela equipe de

trabalho e outra parte poderá ser referente aos resultados individuais alcançados por

cada membro da equipe conforme especificado para cada Programa no Ato

Administrativo que disciplina o mesmo.

Art. 5.° - No edital, estarão descritas as áreas temáticas de desenvolvimento de

projetos, prazos, forma e metodologia de inscrição e outras normatizações

operacionais.

Art. 6.° - Todos os empregados de carreira estarão aptos, a priori, a realizar adesão à

Política de Inovação e Qualidade e assim concorrer ao Prêmio por Resultados, exceto:

I - Aquele que tiver registrado 6 (seis) ou mais faltas injustificadas no semestre

imediatamente anterior à data de adesão ao Programa;

11- Aquele que em pelo menos dois meses no semestre imediatamente anterior à data

de adesão ao Programa tiver sofrido descontos no salário por reiterados atrasos e,

conseqüente, não cumprimento da carga horária;

II1 - Aquele que for considerado "não atende" na Avaliação de Desenvolvime
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Parágrafo primeiro. Para os fins deste regulamento, serão consideradas faltas

injustificadas as não baseadas nas hipóteses da CLT, não explicadas por atestado

médico, nem autorizadas pela chefia imediata do empregado

Parágrafo segundo. Os empregados que não são de carreira poderão participar das

equipes dos projetos, mas não serão remunerados em caso de alcance de resultados

dos mesmos, e em nenhuma outra hipótese.

CAPíTULO 111

DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E RESULTADOS

Art. 7°. - A cada edição do prêmio, será instituida comissão específica responsável por

receber, avaliar e aprovar o início dos projetos e, por fim, analisar e validar os

resultados alcançados ao término do projeto.

Parágrafo único. A Comissão, além de pessoal próprio da FESF-SUS, poderá

convidar especialistas em áreas específicas para assessorar ou compor a Comissão.

CAPíTULO IV

DO PAGAMENTO

Art . 8.° - O pagamento do Prêmio por Resultados será proporcional aos resultados

obtidos pelo respectivo projeto desenvolvido e de acordo com o disposto no Ato

Administrativo de lançamento do Programa.

Parágrafo primeiro. Os empregados, que não prestarem as informações exigidas na

forma e no prazo e/ou não entregarem os produtos conforme sistemática e prazos

descritos no Ato Administrativo não terão direito ao Prêmio.



•?t FESF
previsto no Ato Administrativo de lançamento do programa.

Art. 9.° - A soma das premiações para um mesmo empregado no tempo de um ano

não poderá exceder o valores descritos abaixo conforme o emprego, o grupo de

salário e a carga horária semanal contratada do funcionário:

I - Para os empregos integrantes do Grupo de Salário I (GSI), com carga horária

semanal de 40 horas, o valor máximo será de R$ 830,00.

11 - Para os empregos integrantes do Grupo de Salário 11 (GSII), com carga horária

semanal de 40 horas, o valor máximo será de R$ 1.037,00.

111 - Para os empregos de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, integrantes do

Grupo de Salário III (GSIII), com carga horária semanal de 20 horas, o valor máximo

será de R$ 1.257,00.

IV - Para o emprego de Bibliotecário, integrante do Grupo de Salário III (GSIII), com

carga horária semanal de 40 horas, o valor máximo será de R$ 1.674,00.

V - Para os empregos de Assistente Social, Farmacêutico, Fonoaudiólogo,

Nutricionista, Professor de Educação Física e Psicólogo, integrantes do Grupo de

Salário III (GSIII), com carga horária semanal de 40 horas, o valor máximo será de R$

2.512,00.

VI - Para os empregos de Analista Administrativo, Analista Educacional, Enfermeiro do

Trabalho e Engenheiro da Segurança do Trabalho, integrantes do Grupo de Salário IV

(GSIV), com carga horária semanal de 40 horas, o valor máximo será de R$ 2.041,00

VII - Para os empregos de Cirurgião Dentista e Enfermeiro, integrantes do Grupo de

Salário IV (GSIV), com carga horária semanal de 40 horas, o valor máximo será de R$

3.061,00

VIII - Para os empregos integrantes do Grupo de Salário V (GSV), com carga horária

semanal de 40 horas, o valor máximo será de R$ 2.813,00

IX- Para os empregos integrantes do Grupo de Salário VI (GSVI), com carga horária

semanal de 40 horas, o valor máximo será de R$ 4.074,00.

Parágrafo único. Caso o empregado tenham uma carga horária semanal contrata

ssinalada, os valores acima deverão ser no máximo a meta

CAPíTULO V
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DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 10.0 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho

Curador da Fundação.

Antan' arfas Silva Magalhãe~a

Pr sidente do Cons I o c;.tfr'ad6r da Fundação
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