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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 
 
 
Deliberação do Conselho Curador FESF, n.º 74, da reunião ordinária de n.° 
41, de 04 de fevereiro de 2013. 
 
 

Aprova a Reforma Administrativa da 

FESF-SUS. 

 
 
O Conselho Curador da Fundação Estatal de Saúde da Família da Bahia, no 
uso de suas atribuições que são conferidas pelo inciso III do art. 9º do Estatuto, 
CONSIDERANDO: 
 
a necessidade de reorganizar as estruturas de administração com ênfase na 
qualidade, na produtividade e na eficiência dos Serviços FESF-SUS; 
 
a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão profissionalizada, 
pública, sustentável e transparente, com estrutura administrativa adequada 
para o planejamento estratégico e para uma gestão por resultados; 
 
a importância de um desenho organizacional matricial, dinâmico e horizontal e 
o ambiente para desenvolver uma gestão caracterizada pela 
interdisciplinaridade, participação, efetividade, aprendizagem e reengenharia 
organizacional permanente; 
 
a necessidade de adequar o desenho institucional em relação ao quantitativo e 
diversidade de contratos firmados atualmente, com a conformação de uma 
estrutura fixa que responda adequadamente às necessidades atuais da gestão 
da Fundação. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. Aprovar o novo quadro de gestão da FESF-SUS, composto pelos 
seguintes empregos de confiança: 
 
I – Executivo Público I (EP I); 
II – Executivo Público II (EP II); 
III – Executivo Público III (EP III); 
IV – Gestor de Unidade I (GU I); 
V – Gestor de Unidade II (GU II); 
VI – Gestor de Unidade III (GU III); 
VII – Operador de Atividades Específicas I (OAE I); 
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VIII – Operador de Atividades Específicas II (OAE II); e 
IX – Operador de Atividades Específicas III (OAE III). 
 
 
Parágrafo primeiro. Os quantitativos e custos do Quadro de Gestão e de 
Empregos de Confiança da FESF-SUS definidos acima são apresentados no 
Anexo I. 
 
Parágrafo segundo. Equipara-se, para fins remuneratórios, o cargo de Diretor 
Geral ao emprego de confiança de Executivo Público I, sendo os demais 
valores remuneratórios dos empregos de gestão a este vinculados, na 
proporção apresentada no Anexo I. 
 
Parágrafo terceiro. Até que se proceda a reforma do Estatuto, o novo quadro 
de gestão apresentado funcionará de maneira concomitante à estrutura de 
cargos definida na Deliberação n.º 57, de 14 de maio de 2012. 
 
 
Art. 2º. Criar, no âmbito da Diretoria Executiva, uma estrutura administrativa de 
Gestão Interna e outra de Gestão de Serviços, cujas atribuições são descritas 
no Anexo II. 
 
Parágrafo primeiro. Assume a responsabilidade pela estrutura administrativa 
de Gestão Interna o Diretor Administrativo e Financeiro. 
 
Parágrafo segundo. Assume a responsabilidade pela estrutura administrativa 
de Gestão de Serviços o Diretor de Desenvolvimento da Atenção à Saúde. 
 
 
Art. 3º. Definir a vinculação provisória dos empregos de confiança descritos no 
artigo 1º a cada uma das estruturas da Diretoria Executiva, de acordo com o 
Anexo III, até que se proceda a revisão do Estatuto. 
 
 
Art. 4º. Delegar ao Diretor Geral da FESF-SUS a responsabilidade pela 
nomeação de todos os empregos de confiança definidos no artigo 1º, à 
exceção do emprego de Executivo Público I, observando-se o 
comprometimento com a redução dos custos administrativos e a necessária 
correlação entre as competências individuais e as atribuições do cargo a ser 
exercido. 
 
Parágrafo único. Deverá a Diretoria Geral apresentar para deliberação do 
Conselho Curador os requisitos mínimos para a investidura nos cargos, 
primando pela eficiência e moralidade, quando da definição de novo regimento 
interno. 
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Art. 5º. Caberá à Diretoria Geral constituir comissão composta por 
Conselheiros e representantes da Diretoria Executiva, a ser nomeada por Ato 
Administrativo específico, responsável por elaborar, no prazo máximo de 45 
(quarenta e cinco) dias, a proposta de revisão do Estatuto da FESF-SUS e a 
proposta de novo Regimento Interno. 
 
Parágrafo primeiro. Além das propostas de alteração do Estatuto e do 
Regimento Interno, a comissão estabelecida no caput elaborará ainda as 
propostas de adequação em todas as resoluções do Conselho Curador que 
porventura sejam afetados pela revisão do Estatuto e do Regimento Interno. 
 
 
Parágrafo segundo. As propostas a serem elaboradas pela comissão 
estabelecida no caput serão submetidas ao Conselho Curador da FESF-SUS. 
 
 
Art. 6º. Esta deliberação entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 
 
Salvador, 04 de fevereiro de 2013. 

 
 
 
___________________________________ 
Fabiano Ribeiro dos Santos 
Presidente do Conselho Curador da Fundação 
 
 
 
____________________________________ 
Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral da Fundação 
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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 
 
Deliberação do Conselho Curador FESF, n.º 73, da reunião extraordinária 
de n.º 41 de 04 de fevereiro de 2013. 
 
 

Anexo I – Demonstrativo de 
Quantitativos e Custos do Quadro de 
Gestão e Empregos de Confiança da 
FESF-SUS 

 
 
 
 
 

Emprego de Confiança 

A B 

% 

C 
D 

(A+B+C) 
E (A*D) 

Qtd
. 

Salário 
Bruto 

Encargos 
e 

Benefício
s* 

SUBTOTA
L 

TOTAL 

Executivo Público I 01 
R$ 

11.801,30 
100
% 

R$ 
4.237,54 

R$ 
16.038,84 

R$ 
16.038,84 

Executivo Público II 03 
R$ 

10.621,17 
90% 

R$ 
3.846,79 

R$ 
14.467,96 

R$ 
43.403,88 

Executivo Público III 02 
R$ 

10.031,11 
85% 

R$ 
3.651,41 

R$ 
13.682,52 

R$ 
27.365,04 

Gestor de Unidade de Trabalho 
I 

02 
R$ 

9.441,04 
80% 

R$ 
3.456,03 

R$ 
12.897,07 

R$ 
25.794,14 

Gestor de Unidade de Trabalho 
II 

08 
R$ 

7.080,78 
60% 

R$ 
2.674,52 

R$ 
9.755,30 

R$ 
78.042,40 

Gestor de Unidade de Trabalho 
III 

06 
R$ 

5.900,65 
50% 

R$ 
2.283,77 

R$ 
8.184,42 

R$ 
49.106,52 

Operador de Atividades 
Específicas I 

00 
R$ 

5.310,59 
45% 

R$ 
1.502,26 

R$ 
6.812,85 

R$ 0,00 

Operador de Atividades 
Específicas II 

03 
R$ 

3.540,39 
30% 

R$ 
1.306,89 

R$ 
4.847,28 

R$ 
14.541,84 

Operador de Atividades 
Específicas III 

03 
R$ 

2.950,33 
25% 

R$ 
1.124,40 

R$ 
4.074,73 

R$ 
12.224,19 

TOTAL 28 - - - - 
R$ 

266.516,85 
 Obs.: Valor mensal em reais, com Encargos e Provisões. 
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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 
 
Deliberação do Conselho Curador FESF, n.º 73, da reunião extraordinária 
de n.° 41 de 04 de fevereiro de 2013. 
 
 

Anexo II – Atribuições das estruturas 
administrativas de Gestão Interna e 
de Gestão de Serviços. 

 
 
À Gestão Interna compete: 

 

I - Coordenar as atividades administrativas, econômicas, financeiras e de 
gestão de pessoal da FUNDAÇÃO; 

II - Difundir os objetivos e ideais da FUNDAÇÃO perante órgãos públicos e 
privados; 

III - Estimular e manter intercâmbio com pessoas e entidades interessadas na 
consecução dos objetivos previstos no artigo 4º do Estatuto;  

IV – Colaborar com os Responsáveis no desenvolvimento de atividades 
administrativas dos serviços que compõem a estrutura da Fundação; 

V – Propor à Diretoria Executiva medidas e programas visando à captação de 
recursos para o desenvolvimento da FUNDAÇÃO, incluindo doações, 
patrocínios de programas e investimentos; 

VI - Diligenciar no sentido da obtenção de apoio material para as atividades da 
FUNDAÇÃO; 

VII – Planejar, coordenar e preparar os processos de compras, conforme 
necessidades dos serviços e unidades da FUNDAÇÃO, nos termos do 
regulamento de licitação e contratos específico. 

VIII – Gerir as ações e contratos relativos a investimento, desenvolvimento e 
manutenção da infra-estrutura e serviços da FUNDAÇÃO; 

IX – Gerir Convênios e Contratos celebrados com os Entes Federativos que se 
relacionam com a FUNDAÇÃO; 

X – Elaborar e controlar o plano de contas e a execução financeira da 
Fundação, conforme cronograma de desembolso previsto no Contrato de 
Gestão; 

XI – Participar da elaboração e consolidação do planejamento físico e 
financeiro da Fundação; 
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XII – Oferecer suporte especializado para as áreas finalísticas da Fundação e 
efetivar a projeção de despesa de pessoal; 

XIII – Propor ao Diretor Geral, o qual poderá decidir ad referendum do 
Conselho Curador: 

a) propostas de transposição de recursos de uma ação ou elemento de 
despesa para outra rubrica; o desdobramento da despesa por novos elementos 
e a alteração de dotações existentes;  

b) as despesas e operações financeiras não previstas no orçamento, nos casos 
de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação 
que possa comprometer a segurança de pessoas e bens ou a eficiência de 
serviços; 

c) as medidas da alçada deste, quando caracterizada a urgência de 
atendimento de situação que possa causar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, bens e serviços, e desde que não haja tempo de reunir 
o Conselho, justificando a medida, por escrito. 

XIV – elaborar a prestação de contas anual e outras específicas da 
FUNDAÇÃO. 

XV – auxiliar na construção do Regimento Interno. 

 

À Gestão de Serviços compete: 

I - Coordenar as atividades de desenvolvimento da atenção à saúde, de 
prestação de serviços e de gestão da educação nas áreas de atuação da 
FUNDAÇÃO e nos municípios que celebram contrato de gestão com a mesma; 

II – Organizar, com o apoio dos Responsáveis, as atividades da Fundação; 

III – Gerir o processo de pactuação dos Contratos de Gestão com os entes 
públicos no tocante a prioridades, metas, resultados, estratégias, planos de 
atividades, funcionamento e organização dos serviços de atenção à saúde, 
bem como, ser responsável pelo acompanhamento, controle, monitoramento e 
avaliação destes Contratos; 

IV- Planejar e gerir o processo de Apoio Institucional aos Municípios e Equipes 
de Saúde com a finalidade de implantar, desenvolver e qualificar as ações de 
saúde de atenção básica do município contratualizadas nos planos de 
atividades; 

V – Gerir o processo de Formação, Qualificação e Educação Permanente dos 
trabalhadores da FUNDAÇÃO e dos municípios que celebram contrato de 
gestão com a mesma, de acordo com o previsto em cada contrato; 

VI – Planejar o desenvolvimento do pessoal e gerir as relações de trabalho e 
carreira da FUNDAÇÃO, com a finalidade de qualificar as ações e serviços de 
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saúde e desenvolver os trabalhadores um espírito de humanismo, 
profissionalismo, comprometimento, democracia, participação e excelência no 
desempenho de suas funções com o fim de alcançar resultados qualitativos; 

VII – Propor, planejar, contratar, desenvolver e coordenar avaliações, estudos e 
pesquisas relativas aos trabalhadores e ações da FUNDAÇÃO; 

VIII – Apresentar ao Conselho Curador para apreciação: 

a) planos de atividades e serviços, global e específicos, da FUNDAÇÃO, 
atualizado anualmente, com indicadores de desempenho e qualidade, globais e 
específicos, para cada município e serviço; 

b) proposta de monitoramento e avaliação, em diálogo com a proposta 
estabelecida pelas políticas estadual e nacional de atenção básica; 

c) plano de empregos, carreira e salários da FUNDAÇÃO; 

d) proposta de atualização e negociação do acordo coletivo de trabalho com os 
empregados da FUNDAÇÃO; 

e) política de educação permanente da FUNDAÇÃO, em diálogo com a política 
nacional e estadual de educação permanente para o SUS;  

f) análises, avaliações e pesquisas relativas ao perfil, à gestão da educação e 
do trabalho do pessoal próprio da FUNDAÇÃO e dos municípios instituidores e 
contratantes;  

IX – Dotar os serviços de capacidade resolutiva, com o fim de alcançar 
eficiência e efetividade na atenção à saúde da população; 

X – Auxiliar na elaboração do Regimento Interno; 

XI – Coordenar as atividades científicas e as que visem a incorporação de 
tecnologia nas atividades da FUNDAÇÃO, bem como naquelas relacionadas ao 
desenvolvimento tecnoassistencial; 

XII - Estabelecer intercâmbio com entidades, serviços, empresas, faculdades, 
institutos, departamentos que constituam parcerias no desenvolvimento da 
saúde; 

XIII - Colaborar com as demais Diretorias na promoção, organização e difusão 
de eventos de natureza científica, educacional e cultural.  
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Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 
 
Deliberação do Conselho Curador FESF, n.º 73, da reunião extraordinária 
de n.° 41 de 04 de fevereiro de 2013. 
 
 

Anexo III – Quadro de vinculação 
provisória dos Empregos de Confiança 
à estrutura administrativa da FESF-SUS 

 
 

Diretoria Geral 

Diretor  Executivo Público I  

Assessor Especial (Coord. Transição 
Administrativa)  

Executivo Público III  

Gerente de Gabinete  Gestor de Unidade de Trabalho III  

Secretaria de Diretoria  
Operador de Atividades Específicas 
III  

Controladoria Interna  Gestor de Unidade de Trabalho II  

Procuradoria Jurídica  Gestor de Unidade de Trabalho I  

Procurador Assistente  Gestor de Unidade de Trabalho II  

Secretário Executivo  Executivo Público II  

Secretaria de Diretoria  
Operador de Atividades Específicas 
III  

Planejamento e Orçamento  Executivo Público III  

Gestão de Convênios  
Operador de Atividades Específicas 
II  

Captação de Projetos  Gestor de Unidade de Trabalho II  

Gestão Participativa e Transparência 
Institucional  

Gestor de Unidade de Trabalho III  

Assessor de Comunicação 
Operador de Atividades Específicas 
II  

Gestão Interna 

Diretor  Executivo Público II  

Secretaria de Diretoria  
Operador de Atividades Específicas 
III  

Gestão de Pessoal  Gestor de Unidade de Trabalho II  

Folha de Pagamento  
Operador de Atividades Específicas 
II  

Compras e Logística  Gestor de Unidade de Trabalho II  
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Finanças e Controle  Gestor de Unidade de Trabalho II  

Gestão Predial e Protocolo  Gestor de Unidade de Trabalho III  

Contabilidade  Gestor de Unidade de Trabalho III  

Recrutamento e Seleção de Pessoal  Gestor de Unidade de Trabalho III  

Gestão de Tecnologia e Desenvolvimento de 
Sistemas  

Gestor de Unidade de Trabalho III  

Gestão de Serviços 

Diretor  Executivo Público II  

Saúde da Família  Gestor de Unidade de Trabalho I  

Planejamento e Implantação de Serviços  Gestor de Unidade de Trabalho II  

Pesquisa e Desenvolvimento  Gestor de Unidade de Trabalho II  

  


