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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia '::i?:o,'" .;;;j,.

't·o--'·~- -c::.~~.,c-'--,:··~

Deliberação n.o 34, àa 223 Rel;lnião Ordinária do Conselho Curador da

FESF - SUS, de 08 de dezembro de 2010.

Institui Regulamento de Processo

Administrativo Funcional, com vistas à

extinção do contrato de empregado

concursado da FESF - SUS, na forma e

nas condições dispostas.

CONSIDERANDO a Deliberação n.o 22, da 17.a Reunião Ordinária do

Conselho Curador ~ESF - SUS, de 07 de junho de 2010, que dispõe sobre a

necessidade de processo administrativo de dispensa para empregado

concursado, seja por insuficiência de desempenho, seja por justa causa ou

falta grave.

O CONSELHO CU;U\OOR da FESF - SUS - FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE

DA FAMíLIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9.°, inciso

111, do correspondente ,Estatuto, RESOLVE:

i"íTUlO I
DAS DISPOSIÇQES GERAIS

Art 1.° - Por meio (: 'stc: rl:gularnento, a FESF-SUS institui processo administrativo

para investigação funcionCJI das seguintes hipóteses:

I - faltas graves;

II - insuficiência de c!r-;c,;;penho;

111- desrespeito às normas internas da fundação;

/i
t/
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Art. 2.° - o proces~o administrativo funcional será regido pela leg;iid~

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e motivação.

Art. 3.° - Sempre que h/er ciência de falta grave, hipóteses de justa causa, "ou

insuficiência de de~G'"pc, 1110, pàr parte de qualquer empregado concursado, no

exercício de suas ati":c!:lc!es funcionais, a FESF - SUS promoverá imediata apuração,

mediante processo GC'::~:'1ic'trativo.

Art. 4.° - Para os ef(,'c;., ""s~e Regulamento, considerar-se-ão:

I - faltas graves, as justas causas elencadas na CLT, bem como as faltas graves

propriamente ditas, cometidas por empregado no gozo de estabilidade provisória;

11- como insuficiênci'l (lC~ q2sempenho, o que for disposto em regramento próprio;

111- como desrespeito hc; I :ormas internas da FESF - SUS, transgressão ao Estatuto,

PECS, regulamento; é1:CS administrativos emanados da Fundação;

IV - como descumprimento dos deveres profissionais, infração às obrigações

dispostas na CLT, i1 ri"," coletivas, códigos de ética e outras normas que disciplinem,

especificamente, ° ( " ,'~)da p,ofissão do empregado.

Parágrafo único - Cl:~11::~O não se tratar das hipóteses previstas no caput deste

dispositivo, o proce~ ,) c'dr:linistrativo será sumariamente arquivado por falta de objeto.

TíTULO 11

D" ;~í;:''-:ESSO ADMINISTRATIVO FUNCIONAL

CAPíTULO I

DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO

Art. 5.° - O proces, ,::"tral:vo funcional de que trata este Título, é instrumento

destinado a fundam(~:lt;lr cessação do contrato de trabalho do empregado concursado

da FESF - SUS, cc, :tré1tél,JOpor prazo indeterminado, tanto nas hipóteses de justa

causa, falta grave e élvaiic",:io de desempenho,

Art. 6.° O processo
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11- por denúncia de qualquer pessoa.

Parágrafo primeiro. O~~Z1tOS do Diretor Geral, a que aludem os incisos I e 11, do caput

deste dispositivo, de;';'2:o ~;:êr,sempre, motivados.

Parágrafo segundo. A uenúncia de que fala o inciso II do caput deste dispositivo será

preliminarmente apreciada pelo Diretor Geral e deverá conter:

a) órgão ou autoridade él l, :e se dirige;

b) identificação formz1! c'él denunciante, seja pessoa física, seja pessoa jurídica;

c) endereço para receb::~;ento de comunicações processuais;

d) formulação da de' :Jr,:, , ,:crn exposição dos fatos e fundamentos;

e) demonstração da ,; c":ni!hê<'ilÇ3 das alegações efetuadas;

f) data e assinatura do L ,;~.::1ciantc.

Art. 7.° - Para pos:)j':" ,2xercicio do contraditório e da ampla defesa, o ato da

FESF - SUS, que inst<lurar processo administrativo funcional, deverá indicar, clara e

objetivamente, dentre cuL ~s informações, fatos e atos a apurar, bem como infrações a

serem punidas.

Parágrafo único. C "1~: "'r:", se:' publicado na Imprensa Oficial.

~:J AF r-ST AMENTO PREVENTIVO

Art. 8.° - Como mcdidz::::,:lielar e (] fim de que o empregado demandado não venha a

influir na apuração dél ularidade apontada, a FESF - SUS, durante o processo

disciplinar, poderá dete: :11::wr a suspensão desse contrato de emprego, pelo prazo de

até 15 (quinze) dias, ::c: :Z" J3 remuneração do obreiro.

Parágrafo único. ;\ SU; :~si:.:J ccntratual de que fala o caput po
. /

por, no máximo, n12s '1" ~:l:j!lZe) dias, findos os quais, cess;Mã

que não concluido, /'.:0. CAPITULO 11 /~'

DOS SUJEITOS DO PRO
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SEÇÃO I - DA COMISSÃO

Art. 9.° - O processo administr.ativo de que trata este Regulamento será conduzido por

Comissão Permanente l. J investigação Funcional e Avaliação de Desempenho.

Art. 10 - A Comissão de que fala o artigo anterior será composta por 03 (três)

empregados concursados, designados pelo Diretor Geral da FESF - SUS, que, dentre

eles, indicará seu Presi:c.~l;, que, m;cessariamente, terá nível superior completo.

Parágrafo primeiro. Os I"c'rnbros titulares da Comissão Permanente de Investigação

Funcional e Avaliaç30 c.; Dc~en ipenho terão, cada qual deles, suplentes, de igual

condição, aptos a aL':JI. ::i<:::,~ede; c;ualq

uer impedimento, suspe J, ou casos de força maior.

Parágrafo segundo. 1\1::) poderá participar da Comissão, de que trata o caput deste

dispositivo, conJuge, compani,,;iro ou parente do empregado demandado,

consanguíneo ou afím, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

Art. 11 - A Comissã ;:'~;rmallcnte de Investigação Funcional e Avaliação de

Desempenho terá ,.m· ';:.:é:lrio permanente, designado pelo respectivo Presidente,

devendo a indicaçãe rec . ~'c:i" e ,i: ,i de seus membros.

Art. 12 - A Comiss~) i='c;rmanenle de Investigação Funcional e Avaliação de

Desempenho deverá a~. .um i:;e:H.;ãoe neutralidade, assegurando necessário sigilo

quanto ao fato apur:do

SE:~;.,) li - DO EMPREGADO DEMANDADO

Art. 13 - Havendo f;:!(; qemdor, na forma do presente Regulamento, qualquer

empregado concursadcl FESF - SUS, contratado por prazo indeterminado, pode

suportar processo é:dm.; ; !.:;ltivo funcional, independentemente do nível do emprego,

da escolaridade, ou 'l :ai cxeíc~íciode função estratégica.

Art. 14 - Perante :, CC'-ão r:Jc;rrnanentede Investigação Funcional e Avaliação de

Desempenho, o ennref ) UC:irundado terá os seguintes direitos:

I - ser tratado COI1 i rc
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II - ter ciência dos atos do processo administrativo em que tenha a condição de

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos nele contidos e conhecer

as decisões proferic;s;

III - formular alegação" ~ apresentar documentos antes da decisão, os quais serão

objeto de consideraç50 ;:;1:; ór[Jão competente;

IV - fazer-se assistir, fCJcullativamente,por advogado.

Art. 15 - Serão dev .~res ele empregéJdodemandado, perante a Comissão Permanente

de Investigação Funcionzll e Avaliação de Desempenho:

1- expor os fatos conf";:nc :1 v8rdade;

II - proceder com lelld:l:'e, urbanidade e boa-fé;

IV - prestar as ", ,e: ~'Õ(:s qv; lhe forem solicitadas e colaborar com o

esclarecimento dos ,,,::)~;

TíTULO III

DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPíTULO I

DOS ATOS EM GERAL

Art. 16 - Os atos e termos pro(;essuJis não dependem de forma, exceto quando a lei

expressamente a ex;:' 'r.

Art. 17 - Atendidos aos pr;ncípios do art. 2.° deste Regulamento, os atos processuais

serão válidos, sernr;:c; qy' :'I\3cncherern as finalidades para as quais forem realizados.

Parágrafo primeirG. \',,) ':,; pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido

prejuízo.

Parágrafo segunc:o. ~:ldo pos:;:vel, a nulidade verificada

comando do Presidcêntc:C~êI Cornissão.

Art. 18 - Os atos r: Ct;s,;uais serão reservados quando e . t o

ressalvada a publici.>Jc é10 final do procedimento.

~ ..
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Parágrafo primeiro. O empregado demandado, ou seu procurador, poderão cons,8,lta,:. ..~ r:
>.~'"

"."~'
os autos do proce~so'~>,

Parágrafo seguncL' 'J rivqado com procuração nos autos poderá fazer carga por,

no máximo, 48 (qu<J,,.:Li (; 0;,0) hor<.Js,se outro prazo não estiver designado.

Parágrafo terceiro. O empregado demandado, ou seu procurador, poderão requerer

certidões dos termos processuais.

Art. 19 - Na conduç. (lo f 'r cesso, os atos da Comissão serão realizados em dia útil,

de preferência, na sede da FESF-SUS,

Art. 20 - Os atos e t·'~mos pro:essuais serão assinados pelos membros da Comissão,

pelo empregado de .Z1i;jz;c;oe pelas testemunhas, estas, depois dos respectivos

depoimentos.

Parágrafo único. Ol'cmcJo ompregé1do demandado e testemunhas não puderem ou

não quiserem assl": () c:::) será co. tificado pelo Presidente da Comissão e firmado a

rogo, na presença c:

CAPíTULO 11

D/.:.2 CCMUN;CAÇÕES PROCESSUAIS

Art. 21 - A notific,:

será feita de modo,

de Recebimento.

·:'1preg2.Ju demandado, sobre o processo administrativo,

'3~ J" rmAerencialmente por correspondência postal, com Aviso

Parágrafo primeirc

comparecimento ó

apresentando resp:c

~c:,ficação indicará a imputação feita, dia e hora para seu

":- cie C:(;'23 e instrução, além da advertência de que, não

Parágrafo segundo. ':~'!:":1cJOem lc>:21incerto e não sabido, o empregado demandado

será notificado por f" .2: pL.:C:::ZiJO em jornal de grande circulação na localidade

de seu último dom. "CC> 'de !-:.n como no local de trabalho do mesmo, por 10

(dez) diJS corridos: . ":;.::' correrá o prazo para de!

Parágrafo terceir 2.

suprirá falta ou nul. '



7

Art. 22 - A intimação (j,JS testemunhas e de outros eventuais participantes do

processo será feita dJ mesma form3 prevista para a notificação, ou por outro meio

idôneo de comunic' r:- - ,': Jlc; que possível certificação e comprovação nos autos.

Art. 23 - Dos atos ~ . ~',:,:,v,j nas ,-iudiências, considerar-se-ão, desde logo, cientes e

intimados os intere,;,; 'S

Art. 24 - Se o empren:lo demandado se recusar a receber a notificação, o prazo para

defesa será contad) ~,:::1::1declarada, em termo próprio, pelo membro da Comissão,

com assinatura de l.:' )'lo.ôhl'.,lhas,

CAPITULO 11I

L~'C)3Píz;20S PROCESSUAIS

Art. 25 - Os praz',

exclusão do dia de cc

'LC, ,;,'_ ~.'~ Regulamento são contínuos e contados com

";0 e inciusC) do dia do vencimento.

Art. 26 - Os prazos "~ cc"'I:(;8r(:: em sábado, domingo ou feriado, terminarão no

primeiro dia útil se~:..c'

Art. 27 - O vencimen:" (jus prazos será certificado nos processos pelo Secretário da

Comissão,

.,":APíTULO IV

DOS ATOS [ .- :-::;-'-:S::]c: '";'E DA COMISSÃO E SEU SECRETÁRIO.

Art. 28 - O Presidc[;lc da Corni:::são Permanente de Investígação Funcional e

Avaliação de Descn' .:Ir 'J I:.,r'da boa condução do processo administrativo,

cabendo-lhe mantor' , ::~;:;-,[::]S éluc'iências e a conservação da integridade física dos

autos,

ParágrJfo primei:c, f're,;i(!(in) da Comissão Permanente de Investigação

Funcio:~al e Avaliar,;::i' ',;'(;::,':1.: ;; i::), certificando o fato, mandará retirar do recinto

da aud:~ncia quem p : ,:u L:", , andamento.

Parágrafo seguncic, ::-:) ,)rc;;:cicl':2 da Comissão

Funcioi ,31 e Avz.'"

interlinc'ares lança,:' ,
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Art. 29 - Os autos do,; processos ficarão sob a guarda imediata do Secretário da~

Comissão, a quem C~~:J8 I,JVrar élS certidões processuais requeridas pelo demandado

ou seu procurador.

Parágrafo primeiro. " :t:;.)c,;, arréJnados, documentos e papéis serão protocolados,

registmdos e autuéJdc:': S::crctó::o da Comissão, que também fornecerá recibo à

parte q~le assim exigi,

Parágrafo segund,.). () Sccr(:tário da Comissão registrará as audiências.

TíTULO IV

D."" ~)USP::NSÃO PROCESSUAL

Art. 3C - Suspenc:;r- " v.;2S:0 administrativo, com a morte de qualquer dos

membros da Comi:::::):,; C:.:2"do o . :::~pectivo suplente substituí-lo, no prazo máximo

de 72 (setenta e dUéJé';'lcre::,

TiTULO V

CAPíTULO I

DO COrnHADITOR.IO E DA AMPLA DEFESA

Art. 31 - Instaurad r .,>:,~S'" ;]dministrativo, a Comissão Permanente de

Investigação Funcián:,! e I\va!:ação de Desempenho terá 48 (quarenta e oito) horas

para expedir notificaç:.oto 30 demandado, indicando audiência de defesa e instrução,

em data não anter:c. J; .. (c::::z) c;i,js da juntada, aos autos, do comprovante da

notificação pessoa! c::!:: ""i,,') de f;c:cebimento da notificação postal.

Art. 32 - A audiênc:c:'c cf ;'::~:1:? in :ução será contínua e una, mas, se, por motivo

de força maior, n~,:, ' ,r 'os~\'c:! l:Jilcluí-la numa só assentada, o Presidente da

Comiss-ão marcará ~. .1 ", .:~.o;.:a adia útil seguinte.

Parágrafo único. ;\(; .li,

casos:

a) término do horário!', Ir:

mente nos seguintes

útil seguinte, a
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b) quando for o caso de: nomear defensor dativo;

c) quando for o CélSO (je notificar testemunhas, que,

deixaram de compé1 (";(

;7,8
comprovadamente convidadas, ~---r::

d) quando for o caso e!~ perícia, inspeção ou oitiva de testemunhas referidas;

e) possibilidade de cow:iliôção.

Art. 33 - Na audiC1 :; defesa e instrução, o demandado apresentará sua defesa,

de forma oral ou e,o ,'::, prodLJzine]o todas as provas que julgar necessárias, sob

consequência de rcvc, ) c f);ec!u~:io.

Parágrafo único. A f;: (;-: def"é;(} t:;cnica por advogado, no processo administrativo

disciplinar, não ofc ' r- .1lI"::: 'ilór,() e à ampla defesa.

Art. 34 -Compete 'J)"[,Jl;nL:' de1 Comissão dirigir os trabalhos da audiência de

defesa e instrução, interrogar o ernpregéldo demandado, testemunhas, além de outros

eventu<lis participa.1tc J ;,>c;,·

Parágrafo primeiro. i~',;síder1te deverá registrar e realizar as perguntas que os

demais membros da ~.' f, , ZlI1cnte de Investigação Funcional e Avaliação de

Desempenho dirij3JL ',11prcg:,c;:) demandado, só podendo recusá-Ias, quando

repitam indagação /j' I '

Parágr3fo segunr:,.

Presidente da C "

particip3ntes do pr .: ..

~:!'l:CJ demandado e seu procurador, reportando-se ao

";L' Ic;perguntar testemunhas e outros eventuais

Art. 35 - O Preside :lt(; da Comissão poderá denegar pedidos considerados

CAPITULO 11

:(,'.'.: ias, ou sem nenhum interesse para oi'

dc'"andado e testemunhas serãO/~Os separadam

, ,te; (1:,:>- ,:iissão a acareaç;e'; a-do os depoi
/ .

/ !

i
divergir 2m.

impertiiientes, Jl1

esclarecimento do' ,

Art. 36 - Empre~JélC!)

facultando-se ao :',
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Art~ Em C~de reveli", es!" será'::cretada pelo Presidenteda comiSSã~t~',~

'<\~,
'-<l.P<y1

Parágrafo primeiro, Consid;rar-se-á revelo empregado demandado que, regularní'er;lte

notificado, não apr(;~r:i1 r (:Uo~>ano prazo legal.

Parágrafo segundo. Confra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os

prazos independentern(;nte de comunicação ao mesmo, a partir da publicação de cada

ato decisório,

Parágrafo terceirc, U iC\í . ;JüJer:'l :llleNir no processo em qualquer fase, recebendo-

o no estado em qll,; S,C" , 'ltl.lr

Parágrafo quarto. Ao revel dado por edital, será concedido defensor dativo,

designado pelo Pr;s:' L'a CCJrl1issão,suspendendo-se a sessão de audiência por

72 (setenta e dué.l~ :

Parágrafo quinto. C c; en~;or c1Jtivo será designado dentre os empregados

concursados da f:=:S,- -"JS,: li:, pelo menos, mesmo nível de escolaridade do

empregado dem<'H!:

CAPíTULO 11I

[:AS PROVAS

Art. 38 - Serãe tos i~;lS provas permitidas em Direito, pertinentes e

necessárias à eluc.::: '''; f",te';

Parágrafo primeir;). ;c~d;~;i: :;i\;;3 r,rovas obtidas por meios ilícitos.

Parágrafo segundo. Toe!. i:; as cravas serão produzidas na audiência de defesa e

instrução, que ser, lir" c ;lC(lr:~ra(';3.

Cj~PITUlO IV

[/,::" TESTEMUNHAS

Art. 39 - Para pu., a' c:. ]c: ';S, entre outros meios admitidos em Direito, o

demandado poderó ::no, i até, r:o mínimo, 3 (três) e,fo máximo, 6 (seis

testemunhas, que;']1 . ~1r 'êr,,:;, '/!!lcia independentery <hte de notificação.

Art. 40 - Só ser:', c, '. <da'· ,:,(;ao de

convidé.lda,deixa;- '.-ec
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Parágrafo primeiro. A intimação de testemunha ocorrerá via postal, com Aviso<~~

,-.,. .../

Recebimento.

Parágrafo segunc:c'. I\ ' h,:)()tes,~elo caput, a audiência será suspensa e prosseguirá

em até 48 (quarenl:.. :. c:~-,) !lar:l'::', Jepois da juntada aos autos do comprovante da

intimação testemu'lhCl!

Art. 41 - Testemunhas referidas poderão ser ouvidas, a critério do Presidente da

Comissão, o que :" li li:' ,'~(q~:éJrentae oito) horas, da juntada do Aviso de

Recebirnento da ir..;", ~';~ usL,' :,;~ --:!..tos.

Art. 42 - As testemunt13s serão iilquiridas separadamente, sob compromisso.

Parágrafo primeiro.') clc~oimC'nto será prestado oralmente e reduzido a termo, não

sendo lícito à teste:1 './:1ilI1: <~ê-!) ccr escrito.

Parágrafo seguildo. :\Ja 11i')óte:"()c) depoimentos contraditórios ou que se infirmem,

preceder-se-á à acare:Jção entre os depoentes.

Art. 43 - Qual1CJ

consideradas aUc,,,ii:

de Investigação F' III

Art. 44 - Os do ;'nl

fotocópia autentiCéldCl

'ar' .:: FESF - SUS, as testemunhas não serão

c ' .:lb:' '),'quanto à disposição da Comissão Permanente

'11 '; l\v'-- ~Jç 'J 1(; Desempenho.

C/WíTULO V

[:OCUMENTOS

':J::' ! cc " autos devem estar na forma original, ou em

Art. 45 - Os doeu ler ::;" i "tu:. ,") , (, poderão ser desentranhados depois de findo o

processo, ainda ;Jé,S:;,.:J q::..: Co', ,.v"luídos por traslado.

CJ\PíTULO VI

Art. 46 - Provas ;c,,'

empregado derrUi ,d:

da Fundação,

D,\ FROVA PERICIAL

.0 a requerimento o

ualquer caso, a a
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Parágrafo primeiro. Após a aprovação da pericia, Comissão Permanente:;.ç1e

Investigação Fu~cionLJIe Avaliação de Desempenho e empregado demandado terão

48 (quarenta e oito) f~ ~:".~S, ,::1re;3 apresentação dos respectivos quesitos.

Parágrafo segundc. ;::C;:';-":c~;VadY3:~:;Jótesesde grande complexidade, o laudo da

pericial deverá ser 2;:re::.Jdo, c!:~; r::f--:rência,em 10 (dez) dias.

Parágrafo terceiro. I\presentado o laudo, o empregado demandado terá 48 (quarenta

e oito) horas para se?1,1, ifc?sl;)r"sobr'e o laudo do perito.

Art. 47 - A prova pericial pc)derá ser recusada, quando a prova do fato não depender

de conhecimento técr:ic:o e:;pecial

C.,::'ITULO VII

L i\ iNSPEÇÃO

Art. 48 - O Prcsi".." :J Cc,ml~;sjo Permanente de Investigação Funcional e

Avaliação de De;;en: ':,ho pe)Jor;"o ofício, ou a requerimento do empregado

demandado, inspeci.:.cn.),. :"CS e pessoas, o que ocorrerá, quando for o caso,

no dia seguinte à IC~;f';':' , deter:: ',.0,

::'iTULO VIII

DO ENCERR;\r: "';TO Di, IUS', , "JçÃO E DO RELATÓRIO DA COMISSÃO

Art. 49 - Encerr<Jcl )S, o empregado demandado terá, no máximo,

10 (dez) minutos r;;:Jr~c,:)re:,enl')r ai ':r:ões finais.

Art. 50 - Após ,'S ,,'

confecção de rdJlJri

dias,

" -)c:' rrn;,ls autos serão conclusos à Comissão para

:-::.:;cia Cc íOínla colegiada, no prazo máximo de 5 (cinco)

Parágrafo primc'rc. !i rc10t::;;

responsabilidade ''o ( ,

processo, os féJtc. r. .: (.r.

da Comissão e a:; pr' . ,;1 C;Y' ,

Parágrafo segu, ic

Comissão indiG"] .

.::: , caráter conclusivo, quanto à inocência ou

.1;' Jado, devendo registrar as peças principais do

, ;r ,eia, bem como os fundamentos da convicção

S8 baseiam,

,,:si)onsabilidade do empregado demandad

bem
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, I, ~:;:~;, &1,~
Parágrafo terceiro. O rel(,;~ório pocJeró extinguir o feito, definitivamente, qua~~;"",;~~~~~JI

/j-~ ,

verificar que não ser CZlSOde justa CJusa, falta grave ou insuficiência de desempenh~ ~./
_·.~-,""""".[-f;P''''

C/\PíTUlO IX

UA r:;ASE DECISÓRIA

Art. 51 - Efetuad:J o r ;',1té':io, o r;,-':<>~3S0 será imediatamente encaminhado para o

Diretor Geral, COI;,]ba,":; i~C mesmo, decidirá a demanda em até 5 (cinco) dias.

Parágrafo primeiro. () C'rl:lor C-;e;r::: pn:1erá, desde que com expressa motivação:

a) extinguir o process:), quando a Comissão concluir pela inocência do empregado

demandado;

b) ratificar a extinç<"ío f1CC; c :;os dos §§ 3.° e 4.° do art. 46 deste Regulamento;

c) mandar retificar c' rr:!: lório, (i.n;'::o verificar contradição ou omissão no seu

conteúdo, caso 8:11 ql: .;.J 2t:fiCl, J .correrá em, no máximo, 48 (quarenta e oito)

horas.

d) acatar o relalóru d: o;: ,,,SS~,O . :;8 flagrantemente contrária à prova dos autos.

Parágrafo segul1Clo. ,- ,; .0 () rc,'~,) da Comissão contrariar as provas dos autos,

o Diretor Geral poc;(;r;'], também motivadamente, isentar o demandado de

responsabilidade,

Art. 52 - Verificada a ocorr0nC!,1 de 'Jíc!o insanável, o Diretor Geral declarará nulidade,

total ou parcial, 'O i .;ió, no mesmo ato, a constituição de outra

comissão, para ir~staLJ - \ de 'lC, ,)rO:'::5SO,

reinstaurar a sesslc i,

testemunhas, o C:' -; ('''

di;~ntc C8

"\! .••
~., , I,

;310 mal explicado, ou ainda nebuloso, pode

do reinterrogar o demandado ou qualquer das

:"rIO, 5 (cinco) dias.

Art. 54 - O julgarTlentJ co processo fora do prazo legal não implica em nulidade do

mesmo, nem em , :c~;c: "'o

Art. 55 - Quando :l i! .', (j

disciplinar será I",:mc ;1)

ficandotraslad:'C"J :i:: " .",,~,-,
~r.c·---=,,,-=

. ~~r\OR\O
M\

'~do estiver ti~ifica como crime, o proc

•..' fúblico, :'i:li tauração da ação

\ j I
I' .... .
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TiTULO VI

DA r=AL TA3R/\\!E DO DIRIGENTE SINDICAL

Art. 56 - Nos CéJSG,; G'; ':, r ..Je cometida por dirigente sindical, o processo

administrativo de inve~,tigéJçãofuncion;~1fundamentará autorização da FESF - SUS,

para o ajuizamento do inquérito judicial previsto na CLT, arts. 853 a 855.

Art. 57 - Quando se ~"t;~, 'le ,iJltZl Cirave cometida por dirigente sindical, o processo

administrativo ':C ::lV"

o dispositivo ant~~rior.

ur ;l;j :150 substituirá o inquérito judicial de que fala

TiTULO VII

, ! ,.~~,ç"
j l'~. ' ',- I rtE'? diárias:

I - ao empregado pt"Jbiico con/oc?lc i "a prestar depoimento fora da sede de sua

repartição, na ccndiçC.: ! , L:' r!J demandado;

11 - aos memb:os da C ':1 , () ri :ando obrigados a se deslocarem da sede de seu

trabalho, para realizaç;'o di:; ates do pw;.?SSO administrativo.

Art. 59 - Em caso ('~ 1;":U['l,

Processo Civil E3r·asil<.::;:r(1.

'C:H-se-á, no que for compatível, o Código de

Art. 60 - Este :-.:: liÍéi'

Curador da FESF.

Salvador/SA, C" C.i.~ [-

,,' " ~.; r-, ':11 \


