
 
 

1 
 

Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 

 

Deliberação do Conselho Curador da FESF/SUS n.º 75, da reunião 

ordinária de n.º 41, de 04 de fevereiro de 2013. 

 

 

Altera a regulamentação resultante das deliberações 

do Conselho Curador da FESF/SUS n.º 45, de 23 de 

janeiro de 2012, n.º 21, de 21 de maio de 2010 e nº 

33, de 08 de dezembro de 2010. Institui normas 

internas sobre o exercício de funções estratégicas na 

FESF-SUS e respectiva Gratificação por Exercício de 

Funções Estratégicas, a ser paga aos empregados da 

Fundação, na forma e condições em que dispõe. 

 

CONSIDERANDO o processo de Reforma Administrativa da FESF-SUS, aprovado 

pela Deliberação do Conselho Curador da FESF/SUS n.º 73, de 04 de fevereiro de 

2013; 

CONSIDERANDO as novas diretrizes do Governo Federal para a melhoria da Atenção 

Básica e conseqüente aperfeiçoamento do SUS, com a delimitação das regiões de 

saúde, a criação de estratégias de qualificação do serviço, especialmente na Saúde da 

Família e incentivos para os profissionais de saúde, conforme Decreto nº 7.508, de 28 

de junho de 2011 e Portaria nº. 1.654, de 19 de julho de 2011 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que a FESF tem por desiderato institucional, nos termos dos arts. 

2o e 3o do seu Estatuto Social, o desenvolvimento das ações e serviços de atenção à 

saúde, em especial no âmbito da estratégia de saúde da família; 

CONSIDERANDO a necessidade de revisão de seus normativos para adequação da 

sua estrutura organizacional quanto aos serviços prestados e o aperfeiçoamento da 

relação com os entes municipais instituidores e contratualizantes em conformidade 

com a nova Política Nacional da Atenção Básica,  

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.° do Estatuto Social, resolve 

alterar as Deliberações FESF/SUS n.º 45, de 23 de janeiro de 2012, n.º 21, de 05 de 

maio de 2010 e n.º 33, de 08 de dezembro de 2010, para instituir, no âmbito desta 

Fundação, normas relacionadas ao exercício de funções estratégicas de gestão e 

consequente pagamento de gratificação ao empregado de carreira da FESF/SUS, na 

forma adiante estabelecida: 
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CAPÍTULO I 

 Da Função Estratégica de Gestão 

 

Art. 1.º - Neste Regulamento, fica instituída a possibilidade do empregado integrante 

da carreira da FESF/SUS assumir, no âmbito da Fundação, função estratégica de 

gestão (FEG), desde que compatível com as atribuições desenvolvidas pelo 

empregado. 

Parágrafo Primeiro. Entende-se por Função Estratégica de Gestão (FEG) a assunção 

de uma função de confiança relacionada a atividades de gestão, seja dos serviços 

FESF-SUS, seja de serviços estruturantes para os entes contratantes. 

Parágrafo Segundo. As funções estratégicas de gestão (FEG), conforme as 

atividades a serem desempenhadas, enquadram-se nas seguintes categorias, cujas 

atribuições encontram-se delimitadas no Anexo I do presente normativo: 

I - Assistente de Apoio Institucional; 

II - Assistente de Gestão do Trabalho; 

III - Assistente de Gestão em Saúde; 

IV – Assistente de Gestão Clínica em Medicina; 

V – Assistente de Atividade de Complexidade Intelectual; e 

VI – Assistente de Atividade de Complexidade Gerencial 

 

Parágrafo Terceiro. O número de funções estratégicas será definido pelo Conselho 

Curador da Fundação, conforme Anexo I. 

Parágrafo Quarto. Caberá, exclusivamente, à Diretoria Executiva da FESF-SUS 

escolher e designar, conforme a necessidade do serviço e as demandas das parcerias 

institucionais da entidade, empregados para exercício de função estratégica de gestão 

(FEG), em ato administrativo específico. 

Parágrafo Quinto. A categoria prevista no inciso IV do parágrafo 2o do art. 1o deste 

regulamento somente poderá ser ocupada por profissional médico. 

Parágrafo Sexto. O profissional sanitarista não poderá ocupar as categorias previstas 

nos inciso II, III e IV do parágrafo 2o do art. 1o deste regulamento. 

Parágrafo Sétimo. As categorias previstas nos incisos V e VI do parágrafo 2o do art. 

1o deste regulamento poderão ser ocupadas por profissional de qualquer emprego 

constante no Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS) da FESF-SUS. 
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Art. 2º. Para estar apto ao exercício de Função Estratégica de Gestão (FEG), o 

empregado deverá possuir experiência em atividade concernente àquela que lhe será 

demandada, conforme necessidade  

pela FESF-SUS ou pelos entes contratantes, segundo as categorias previstas no 

parágrafo segundo do art. 1º. 

Parágrafo Primeiro. Poderá, ainda, estar apto ao exercício de Função Estratégica de 

Gestão (FEG), nas categorias previstas nos incisos I a IV do parágrafo 2o do art. 1o 

deste regulamento, o empregado pós-graduado, lato ou stricto sensu, em Saúde 

Coletiva, Saúde da Família, Saúde Pública, Planejamento em Saúde, Informação em 

Saúde, Gestão em Saúde, Educação ou Epidemiologia.  

Parágrafo Segundo. A comprovação do requisito previsto no Parágrafo Primeiro far-

se-á mediante apresentação à Área Administrativa de Gestão Interna do título 

devidamente emitido por instituição e curso credenciados pelo Ministério da Educação 

e Cultura. 

Art. 3º. O empregado em função estratégica de gestão nas categorias previstas nos 

incisos I a IV do parágrafo 2o do art. 1o poderá atuar na sede da Fundação ou nos 

entes contratantes, e aquele empregado em função estratégica de gestão nas 

categorias previstas nos incisos V e VI do parágrafo 2o do art. 1o poderá atuar 

exclusivamente na sede da Fundação. 

Parágrafo Primeiro. Em razão da natureza eminentemente externa do serviço 

desempenhado pelos empregados em função estratégica de gestão na categoria 

prevista no inciso I do Parágrafo Segundo do art. 1º deste regulamento, o que 

impossibilita o controle da jornada, os mesmos deverão apresentar relatórios 

semanais de atividade perante a Chefia imediata.  

Parágrafo Segundo. Para efeito de comprovação da circunstância descrita no 

Parágrafo Primeiro, deverá a Área Técnica de Gestão do Trabalho providenciar a 

respectiva anotação na CTPS do empregado.  

Art. 4º. Para os fins deste Regulamento, podem desempenhar função estratégica de 

gestão nas categorias previstas nos incisos I e II do parágrafo segundo do art. 1o deste 

regulamento, os seguintes profissionais:  

a) assistente social; 

b) cirurgião-dentista; 

c) educador físico; 

d) enfermeiro; 

e) farmacêutico; 

f) fisioterapeuta; 

g) fonoaudiólogo; 

h) médico; 

i) nutricionista; 

j) psicólogo; 
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k) sanitarista; 

l) terapeuta ocupacional. 

 

 

CAPÍTULO II  

Das Repercussões Laborais pelo Exercício de Função Estratégica de Gestão 

Art.5º.  O empregado em exercício de função estratégica de gestão receberá, mês a 

mês, Gratificação por Exercício de Função Estratégica que será paga em parcela 

destacada, com rubrica própria, na folha de pagamento, conforme teto remuneratório 

definido no Anexo II da presente Deliberação.  

Parágrafo Primeiro. Eventual reajuste da base salarial por meio de acordo coletivo 

ensejará a correlata recomposição do teto remuneratório para as categorias 

profissionais contempladas pelo respectivo acordo.  

Parágrafo Segundo. É vedada a percepção parcial da Gratificação por Exercício de 

Função Estratégica de Gestão a que se refere este Regulamento. 

Parágrafo Terceiro. A Gratificação por Exercício de Função Estratégica de Gestão 

somente será incorporada à remuneração do empregado após 10 (dez) anos de 

percepção habitual. 

Art. 6º. O cálculo da gratificação por exercício de função estratégica de gestão 

prevista nesta deliberação incide sobre o salário base inicial do emprego e deve ser 

proporcionalizado pela carga horária contratada do empregado, quando esta for menor 

que 40 (quarenta) horas. 

Art. 7º. A qualquer tempo, a depender de sua necessidade, a FESF-SUS poderá 

reverter o empregado em exercício de função estratégica de gestão para a função de 

origem, devendo, nesse caso, cessar o pagamento da Gratificação de que trata este 

Regulamento. 

Art. 8º. O empregado em exercício de função estratégica de gestão, em virtude da 

natureza do cargo ocupado, não fará jus ao recebimento da Gratificação por Produção 

e Qualidade – GPQ, nem poderá participar do Prêmio por Inovação e Qualidade – 

PIQ. 

 

CAPÍTULO III 

Das Disposições Finais 

Art. 9º. Compete à área administrativa de Gestão Interna adotar as medidas 

necessárias ao enquadramento e reenquadramento dos profissionais, 

respectivamente, designados e já em exercício de Função Estratégica de Gestão, nos 

seus assentos profissionais e folha de pagamento. 
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Art. 10º. Esta Regulamentação entra em vigor na data da sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, especialmente as Deliberações n.º 45, de 23 

de janeiro de 2012, nº 21, de 21 de maio de 2010 e nº 33, de 08 de dezembro de 2010 

e respectivos anexos.  

 

Salvador, 04 de fevereiro de 2013. 

 

 

Fabiano Ribeiro dos Santos 

Presidente do Conselho Curador FESF/SUS 

 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral FESF/SUS 
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Anexo I – Descrição das atribuições por categoria de Função Estratégica de Gestão. 

Categoria de Função 

Estratégica de Gestão 
Atribuições Área de Atuação 

ASSISTENTE DE 

APOIO 

INSTITUCIONAL 

i. Realizar visitas regulares de Apoio Institucional aos municípios, conforme programação e demanda do setor de lotação, para 

implantação do Sistema FESF-SUS 

ii. Representação a instituição conforme orientações do setor de lotação; 

iii. Apoiar, coordenar e facilitar atividades de educação permanente, planejamento e avaliação com as equipes de trabalho dos 

municípios, da gestão e do cuidado, conforme programação e ferramentas FESF-SUS; 

iv. Apoiar a FESF-SUS nas situações que envolvam gestores municipais em problemas ou situações relacionadas à gestão do 

trabalho dos empregados FESF-SUS; 

v. Apoiar as Comissões de Acompanhamento e Avaliação (CAA) dos municípios contratualizados na organização de suas 

atribuições relacionadas à gestão por resultados com acompanhamento e avaliação da prestação de serviços FESF-SUS 

conforme Contrato de Gestão, realizando visitas e fornecendo conteúdos necessários; 

vi. Apoiar as equipes de gestão e do cuidado dos municípios na adesão e alcance de resultados junto a programas federais e 

estaduais de incentivo financeiro e demais projetos que tragam melhoria para a atenção básica e demais redes de atenção à 

saúde;  

vii. Manter atualizado registro de atividades e informações sobre municípios e equipes apoiadas, compartilhando e apresentando 

resultados aos setores pertinentes na FESF-SUS conforme demanda e programação;  

viii. Desenvolver função de tutoria ou facilitação pedagógica em cursos e oficinas conforme demanda do setor de lotação, para 

implantação do Sistema FESF-SUS; 

ix. Apoiar a qualificação do cuidado junto às equipes de atenção básica em áreas contratualizadas através do uso de 

ferramentas reconhecidas e autorizadas pelo setor de lotação; 

x. Participar e contribuir com espaços institucionais de gestão, planejamento, avaliação e educação permanente;  

xi. Realizar outras atribuições pertinentes ao exercício da função, conforme legislação vigente. 

 FESF-SUS ou ente 

contratante; 

 Equipes de Apoio 

Institucional; 

 Gestão dos serviços 

de atenção à saúde; 

 Gestão do processo de 

trabalho de equipes de 

saúde da família; 

 Gestão do Cuidado e 

da clínica; 

 Gestão do Trabalho; 

 Avaliação e 

Acompanhamento de 

indicadores, processos 

e projetos. 

ASSISTENTE DE 

GESTÃO DO 

TRABALHO 

i. Prestar serviços de assessoramento de gestão do trabalho e gestão da carreira conforme Plano de Trabalho pactuado junto 

ao setor de lotação; 

ii. Representar a instituição conforme orientações do setor de lotação em reuniões, eventos, projetos e atividades que envolvam 

gestão do trabalho, educação permanente, desenvolvimento pessoal; 

iii. Assessorar a coordenação de equipes e processos de trabalho que envolvam gestão do trabalho, educação permanente, 

 FESF-SUS ou ente 

contratante; 

 Gestão de Processos 

de Educação 

Permanente; 
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desenvolvimento pessoal conforme demanda do setor de lotação; 

iv. Comunicar-se, representando a instituição, com os trabalhadores conforme orientação do setor de lotação; 

v. Assessorar a avaliação de desempenho de trabalhadores conforme demanda e ferramentas do setor de lotação; 

vi. Realizar outras atribuições pertinentes ao exercício da função, conforme legislação vigente. 

 Gestão de 

Desenvolvimento de 

Pessoal; 

 Gestão do Trabalho. 

ASSISTENTE DE 

GESTÃO EM SAÚDE 

i. Prestar serviços de assessoramento de planejamento, avaliação, monitoramento, gerenciamento de serviços ou redes de 

atenção conforme Plano de Trabalho pactuado junto ao setor de lotação; 

ii. Representar a instituição conforme orientações do setor de lotação em reuniões, eventos, projetos e atividades que envolvam 

gestão em saúde; 

iii. Assessorar a coordenação de equipes e processos de trabalho que envolvam gestão em saúde, conforme demanda do setor 

de lotação; 

iv. Comunicar-se, representando a instituição, com trabalhadores, gestores e usuários, conforme orientação do setor de lotação; 

v. Realizar outras atribuições pertinentes ao exercício da função, conforme legislação vigente. 

 FESF-SUS ou ente 

contratante; 

 Gestão de serviços de 

saúde; 

 Gestão de áreas e 

equipes; 

 Gestão de projetos 

específicos. 

ASSISTENTE DE 

GESTÃO CLÍNICA EM 

MEDICINA 

i. Realizar atividades regulares de gestão clínica em medicina junto às equipes de serviços de saúde, conforme programação e 

demanda do setor de lotação; 

ii. Apoiar, coordenar e facilitar atividades de educação permanente, planejamento e avaliação com as equipes de na área de 

gestão da clínica em medicina, conforme programação e demanda do setor de lotação; 

iii. Desenvolver e apoiar a implementação de ferramentas de gestão clínica em medicina, buscando qualificação dos resultados 

em saúde; 

iv. Apoiar as equipes de gestão e do cuidado na adesão e alcance de resultados junto a programas federais e estaduais de 

incentivo financeiro e demais projetos relacionados à qualificação da gestão clínica em medicina; 

v. Desenvolver função de tutoria ou facilitação pedagógica em cursos e oficinas conforme demanda do setor de lotação, para 

qualificação da gestão clínica em medicina; 

vi. Coordenar e gerenciar serviços ou processos de trabalho de gestão clínica em medicina; 

vii. Prestar atendimento clínico a usuários em serviços que estejam em processo de implementação de ferramentas ou 

programas que envolvam a qualificação clínica em medicina, como forma de qualificar a execução do projeto; 

viii. Participar e contribuir com espaços institucionais de gestão, planejamento, avaliação e educação permanente;  

ix. Realizar outras atribuições pertinentes ao exercício da função, conforme legislação vigente. 

 FESF-SUS ou ente 

contratante; 

 Gestão Clínica em 

Medicina de serviços 

de saúde; 

 Gestão de áreas e 

equipes; 

 Gestão de projetos 

específicos. 

ASSISTENTE DE 

ATIVIDADE DE 

COMPLEXIDADE 

i. Elaborar estudos, pesquisas, diagnósticos, para as quais se exijam, além de formação superior, requisitos adicionais como 

experiência profissional superior a dois anos ou qualificação diferenciada, como pós-graduação lato sensu, mestrado ou 

doutorado; 

 Sede Administrativa da 

FESF-SUS 
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INTELECTUAL ii. Representar a instituição conforme orientações do setor de lotação em reuniões, eventos, projetos e atividades de cunho 

científico e/ou cultural; 

iii. Apoiar, coordenar e facilitar atividades de educação permanente, planejamento e avaliação com as equipes de trabalho da 

sede da Fundação conforme programação e ferramentas FESF-SUS; 

iv. Desenvolver função de tutoria ou facilitação pedagógica em cursos e oficinas conforme demanda do setor de lotação; 

v. Participar e contribuir com espaços institucionais de gestão, planejamento, avaliação e educação permanente;  

vi. Realizar outras atribuições pertinentes ao exercício da função, conforme legislação vigente. 

ASSISTENTE DE 

ATIVIDADE DE 

COMPLEXIDADE 

GERENCIAL 

i. Auxiliar na definição de diretrizes estratégicas, proposição de projetos, coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação 

da implementação de ações de gestão; 

ii. Assessorar a coordenação de equipes e processos de trabalho que envolvam complexidade gerencial, conforme demanda do 

setor de lotação; 

iii. Comunicar-se, representando a instituição, com os trabalhadores conforme orientação do setor de lotação; 

iv. Apoiar, coordenar e facilitar atividades de educação permanente, planejamento e avaliação com as equipes de trabalho da 

sede da Fundação conforme programação e ferramentas FESF-SUS; 

v. Participar e contribuir com espaços institucionais de gestão, planejamento, avaliação e educação permanente;  

vi. Realizar outras atribuições pertinentes ao exercício da função, conforme legislação vigente. 

 Sede Administrativa da 

FESF-SUS 
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Anexo II - Quadro Demonstrativo de Quantitativos e Custos das Funções Estratégicas de Gestão (QDQC-FEG) 

 

 

Emprego de Confiança 

Teto 

Qtde. 
 

Gratificação 

FEG 

Encargos, 

benefício e 

provisões 

Subtotal Total 
Remuneratório 

Assistente de Apoio Institucional R$ 4.742,45 25 
Min. R$ 1.562,28 R$ 1.059,06 R$ 2.621,34 R$ 65.533,47 

Máx. R$ 2.849,02 R$ 1.659,54 R$ 4.508,56 R$ 112.713,94 

Assistente de Gestão do Trabalho R$ 4.004,73 10 
Min. R$ 1.697,77 R$ 1.122,29 R$ 2.820,07 R$ 28.200,66 

Máx. R$ 2.111,30 R$ 1.315,27 R$ 3.426,58 R$ 34.265,77 

Assistente de Gestão em Saúde R$ 4.004,73 30 
Min. R$ 1.697,77 R$ 1.122,29 R$ 2.820,07 R$ 84.601,99 

Máx. R$ 2.111,30 R$ 1.315,27 R$ 3.426,58 R$ 102.797,31 

Assistente de Gestão Clínica em Medicina R$ 7.060,98 10 - R$ 2.455,15 R$ 1.475,73 R$ 3.930,88 R$ 39.308,81 

Assistente de Atividade de Complexidade Intelectual R$ 4.004,73 1 
Min. R$ 1.697,77 R$ 1.122,29 R$ 2.820,07 R$ 2.820,07 

Máx. R$ 3.066,16 R$ 1.760,88 R$ 4.827,04 R$ 4.827,04 

Assistente de Atividade de Complexidade Gerencial R$ 4.742,45 8 

Min. R$ 1.562,28 R$ 1.059,06 R$ 2.621,34 R$ 20.970,71 

Má

x. 

R$ 

3.803,88 
R$ 2.105,14 R$ 5.909,02 

R$ 47.272,15 

        
* Encargos - INSS, FGTS, PIS , SAT; Benefício: Auxílio alimentação; Provisões: décimo e férias 

 


