
 
 

Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 

 

Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS, n.º 81, da reunião Ordinária 

de n° 42 de 25 de março de 2013. 

 
 

Substitui a Deliberação nº 47, a qual 

institui Código de Ética Profissional da 

Fundação Estatal Saúde da Família – 

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. 9° do Estatuto, e em atenção 

à Consulta Pública, resolve instituir Código de Ética Profissional da Fundação Estatal 

Saúde da Família: 

 

APRESENTAÇÃO 
 

A Fundação Estatal Saúde da Família – FESF-SUS, foi instituída por 69 municípios 

baianos em 09 de julho de 2009, como uma entidade pública, interfederada, integrante 

da administração indireta dos municípios instituidores, com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com o fim 

de, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, promover, em conjunto com os 

municípios e o Estado da Bahia, o desenvolvimento articulado da Atenção Primária à 

Saúde e do SUS. 

 

A Constituição conformou o SUS como uma rede interfederativa de saúde, na qual os 

entes federativos devem discutir e definir, de maneira consensual, a gestão da saúde 

e as responsabilidades de cada um na rede de serviços regionalizada e hierarquizada. 

Na FESF-SUS, dá-se um passo à frente nas relações institucionais por se tratar de um 

modelo de gestão compartilhada e não apenas de relações de cooperação.  

 



 
 
A gestão compartilhada, para se concretizar, não deve ser pensada e construída 

apenas enquanto relações entre instituições, mas ser produzida, principalmente, pelos 

sujeitos envolvidos na construção do SUS, no trabalho cotidiano, na relação 

interpessoal com os pares, os gestores municipais, os usuários e a comunidade. 

 

Portanto, este Código de Ética Profissional deve orientar o comportamento e os 

processos decisórios da instituição e de cada um dos que a compõem, consolidando a 

implementação da Fundação e do Sistema Único de Saúde de qualidade. Além disso, 

visa reduzir a subjetividade das interpretações pessoais e passa a ser uma referência 

formal e institucional para a conduta pessoal e profissional de todos. 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 1º. A Fundação Estatal Saúde da Família tem o fim exclusivo de, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde do Estado, desenvolver ações e serviços de atenção à 

saúde, em especial a Estratégia de Saúde da Família, de acordo com as políticas de 

saúde dos municípios, da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e do Ministério da 

Saúde.  

 

Art. 2º. As normas deste Código de Ética Profissional aplicam-se a todos os 

empregados da FESF-SUS, de carreira ou ocupante de cargo comissionado, e 

àqueles cedidos por disposição de quaisquer órgãos ou instituições governamentais, a 

trabalhadores contratados administrativamente, a terceirizados, a estagiários e a 

voluntários, bem como aos membros do Conselho Curador e do Conselho 

Interfederativo da Fundação Estatal de Saúde da Família da Bahia, no que couber. 

 

Art. 3º. Para efeitos deste Código, a ética é aplicada para orientar a conduta nas 

relações interpessoais do conjunto de pessoas indicadas no art. 2º, quando no 

exercício de atividade da Fundação, com o propósito de garantir um patamar 

civilizatório que permita o desenvolvimento do bem comum.  

 

Parágrafo único. Entende-se por ética o conjunto de valores e princípios que 

embasam as ações dos sujeitos nas relações com seus semelhantes, com a coisa 

pública e com o meio ambiente, pautado na administração responsável da vida. 



 
 
Art. 4º. O conjunto das pessoas indicadas no art. 2º, quando no exercício de atividade 

da FESF-SUS deve pautar sua conduta pelos seguintes princípios e valores: 

 

I - Atuação com probidade, decoro e boa-fé; 

 

II - Solidariedade, respeito mútuo, urbanidade, civilidade e valorização da vida, sem se 

eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos; 

 

III - Reconhecimento da autonomia, independência e da liberdade como valores éticos 

a serem garantidos; 

 

IV - Defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; 

 

V - Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto universalização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; 

 

VI - Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas 

sociais, bem como sua gestão democrática; 

 

VII - Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à 

discussão das diferenças; 

 

VIII - Garantia do pluralismo, através do respeito às diferentes manifestações do 

pensamento, e compromisso com o constante aprimoramento intelectual; 

 

IX - Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com os 

processos de educação permanente, na perspectiva de desenvolvimento do 

trabalhador e qualificação do trabalho; 

 

X - Compromisso com a Responsabilidade social e o desenvolvimento 

autossustentável; 

 



 
 
XI - Garantia da Igualdade entre os trabalhadores, respeitando-se as diferenças, mas 

preservando a isonomia de tratamento àqueles que estiverem na mesma situação 

jurídica; 

 

XII - Respeito à Legalidade e ao Devido Processo Legal; 

 

XIII - Busca pela Eficiência, agilidade, excelência e criatividade; 

 

XIV - Garantia da Publicidade e da transparência, com a facilitação do acesso à 

informação; 

 

XV – Garantia da Impessoalidade e da racionalidade. 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS 

 

Art. 5º. O trabalhador da Fundação Estatal Saúde da Família tem o direito:  

 

I - ao reconhecimento pelo trabalho desenvolvido;  

 

II - de avaliar e ser avaliado profissional e funcionalmente quanto ao exercício das 

suas funções;  

 

III - à informação clara e necessária ao bom exercício das suas atividades;  

 

IV - de atualizar-se e desenvolver seus conhecimentos técnicos, científicos, 

profissionais, respeitando-se os regulamentos da Fundação;  

 

V - de participar de iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e cultural 

respeitando os princípios, deveres e vedações deste Código de Ética Profissional;  

 

VI - de manifestar-se e organizar-se por melhores condições de trabalho, respeitando 

os princípios, deveres e vedações deste Código de Ética Profissional; 

 

VII - ao sigilo quanto às informações funcionais e de saúde ocupacional;  



 
 
VIII - a requerer, e obter, por escrito, quaisquer informações que constem em sua 

pasta funcional, bem como a consultá-la a qualquer tempo;  

 

IX - ao exercício das suas funções sem sofrer discriminação ou constrangimento, em 

razão de sexo, raça, religião, convicções políticas ou orientação sexual;  

 

X - de recusar-se, justificadamente, a executar atividades para as quais não esteja 

habilitado técnica e/ou profissionalmente;  

 

XI - de ter, nos casos de procedimentos investigatórios sobre sua conduta profissional, 

garantia à ampla defesa e ao contraditório, através de representação direta ou por 

procuração;  

 

XII - de não se submeter a situações que acarretem dano moral, assédio moral ou 

assédio sexual; 

 

XIII – de ter acesso a dados orçamentários, administrativos e financeiros da Fundação 

Estatal Saúde da Família. 

 

Parágrafo Único: são assegurados aos membros dos conselhos Curador e 

Interfederativo os direitos previstos nos incisos I, III, IX, X, XI, XII e XIII. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 6º. São deveres dos trabalhadores da Fundação Estatal Saúde da Família:  

 

I – tratar o público, os colegas, independente do grau de hierarquia, as autoridades 

públicas e os servidores públicos dos municípios, em especial dos que a FESF-SUS 

atue, com respeito, urbanidade e civilidade, exigindo igual tratamento e zelando pelas 

prerrogativas a que têm direito; 

 

II – agir com polidez, com emprego de linguagem respeitosa e adequada ao público a 

que se destina, e com honestidade, dedicação, esmero e disciplina na execução dos 

serviços; 



 
 
III – comportar-se com zelo, empenhando-se para que o usuário dos serviços de 

saúde se sinta amparado e tenha a expectativa de que o desenvolvimento do cuidado 

seja adequado às suas necessidades; 

 

IV – prestar seu concurso moral, intelectual e material, salvo circunstâncias especiais 

que justifiquem a sua recusa; 

 

V – prestar as informações a que estiver obrigado no exercício de suas funções, de 

forma adequada e em tempo razoável; 

 

VI – informar e orientar, com clareza, aos usuários e, no que couber, às suas famílias 

acerca do diagnóstico e do trabalho a ser desenvolvido, possíveis benefícios, riscos e 

consequências de cada um dos procedimentos técnicos adotados.  

 

VII – respeitar e reconhecer o direito do usuário dos serviços de saúde e, se for o 

caso, dos seus familiares de decidirem sobre seu tratamento e seu bem estar;  

 

VIII – manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua 

atividade ou do seu cargo, exceto nos casos previstos em lei quando haja solicitação 

feita por autoridades competentes; 

 

IX – observar, fielmente, os preceitos contidos na Resolução nº 196, de 10 de outubro 

de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que define as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas em seres humanos; 

 

X – ao representar a Fundação, sobrepor a posição e os interesses desta à sua 

opinião;  

 

XI – executar atividades para as quais esteja habilitado técnica e/ou profissionalmente, 

no âmbito do vínculo com a Fundação; 

 

XII – promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento profissional da equipe sob sua 

orientação ou supervisão; 

 



 
 
XIII – comunicar ao setor responsável na Fundação e/ou às entidades ou instituições, 

desde logo, eventual circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que 

lhe confiar consulta, trabalho, pesquisa, projeto e outros similares;  

 

XIV – manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício do 

trabalho;  

 

XV – recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado para a função 

designada; 

 

XVI – representar perante os órgãos competentes irregularidades ocorridas na 

administração da FESF-SUS; 

 

XVII – utilizar adequadamente os fóruns específicos e os canais internos para 

manifestar opiniões, sugestões, reclamações, críticas e denúncias, engajando-se na 

melhoria contínua dos processos e procedimentos da FESF-SUS; 

 

XVIII – não se envolver em qualquer atividade que seja conflitante com o Estatuto e 

regulamentos internos da FESF-SUS e comunicar aos superiores hierárquicos ou à 

Ouvidoria qualquer situação que configure aparente ou potencial conflito de interesses; 

 

XIX – conhecer e respeitar este Código de Ética Profissional, as demais normas 

internas da Fundação e os respectivos Códigos de Éticas profissionais e, se for o 

caso, denunciar atos que contrariem os postulados éticos. 

 

Parágrafo Único: Os deveres previstos nos incisos deste artigo obrigam também os 

membros dos conselhos Curador e Interfederativo, no que couber. 

 

Art. 7º. É vedado aos trabalhadores e aos membros dos Conselhos Curador e 

Interfederativo da Fundação Estatal Saúde da Família, sendo sua prática considerada 

infração ética: 

 

I – anunciar, em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, seja no âmbito 

interno ou externo da FESF-SUS, fatos sem comprovação que afetem negativamente 

a imagem da Fundação ou de qualquer dos seus membros;  



 
 
 

II – assumir, direta ou indiretamente, atividades que resultem em prejuízo moral ou 

desprestígio para a Fundação;  

 

III – exigir, insinuar, aceitar, oferecer, auferir qualquer tipo de favor, vantagem, 

benefício, doação, gratificação ilícita, para si ou para qualquer outra pessoa, como 

contrapartida a suas atividades exercidas na Fundação;  

 

IV – aceitar, quando ocupando posição de dirigente, patrocínio ou parceria de 

empresas ou instituições que contrariem os preceitos éticos deste Código;  

 

V – assinar documentos sem que tenha conhecimento do seu conteúdo;  

 

VI – exercer a função quando impedido, ou facilitar por qualquer meio, o seu exercício 

aos não habilitados ou impedidos;  

 

VII – concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la 

ou praticar, no exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção;  

 

VIII – indicar parentes para a ocupação de qualquer função ou cargo da estrutura da 

Fundação, assim como para fins de contratação de serviços de terceiros para a 

Fundação;  

 

IX – prejudicar, dolosamente, interesse confiado à sua responsabilidade profissional;  

 

X – recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem, comprovadamente, 

repassadas pela Fundação;  

 

XI – identificar pessoa física, inclusive por imagem, em publicação que mencione 

produção elaborada por meio da Fundação, salvo quando autorizado expressamente 

pela pessoa; 

 

XII – apropriar-se de trabalhos de outrem, desrespeitando a propriedade intelectual e 

desconhecendo os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por colegas;  

 



 
 
XIII – divulgar, de qualquer forma e sem autorização expressa do envolvido, 

informações sigilosas referentes a trabalhadores da FESF-SUS ou dos seus usuários;  

 

XIV – promover ações com o objetivo de constranger ou assediar moral ou 

sexualmente, trabalhadores da FESF-SUS e seus usuários, assim como os familiares 

destes;  

 

XV – apresentar atestado falso para justificar ausência ao trabalho, bem como 

elaborar e assinar atestados falsos; 

 

XVI – não prestar as informações a que estiver obrigado no exercício de suas funções, 

de forma adequada e em tempo razoável; 

 

XVII – desrespeitar o direito do usuário dos serviços de saúde e, se for o caso, dos 

seus familiares, de decidirem sobre seu tratamento e seu bem estar. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 8º. São consideradas sanções éticas, no âmbito da Fundação Estatal Saúde da 

Família, a ser aplicada conforme a gravidade da infração, obedecendo à seguinte 

ordem de gradação:  

 

I – advertência escrita;  

 

II – censura pública;  

 

III – suspensão por três a quinze dias das atividades laborais;  

 

IV – desligamento das atividades laborais; 

 

§ 1º. A sanção de advertência escrita poderá ser aplicada para aqueles que contrariem 

o disposto nos incisos I, V, X, XI, XII, XIII, XVI e XVII do art. 7º. 

 



 
 
§ 2º. A sanção de censura pública poderá ser aplicada para aqueles que contrariem o 

disposto nos incisos II, IV, VI, VIII e IX do art. 7º. 

 

§ 3º. A sanção de suspensão das atividades laborais poderá ser aplicada para aqueles 

que contrariem o disposto nos incisos III, VII, XIV e XV do art. 7º. 

 

§ 4º. Na hipótese de cometimento de infração punível de acordo com os incisos I ou II, 

de maneira reiterada, e já tendo havido condenação neste sentido antes do 

cometimento da segunda infração, aplicar-se-á a sanção prevista no inciso III deste 

artigo.   

 

§ 5º. São circunstâncias que agravam a sanção: 

 

I – a reincidência; 

 

II – ter o agente cometido a infração com abuso de poder ou com violação de dever 

inerente a cargo ou profissão;  

 

III – se o agente coage ou induz outro membro da Fundação à execução material de 

infração ética. 

 

§ 6º. São circunstâncias que atenuam a sanção: 

 

I – a falta cometida em defesa da prerrogativa profissional; 

 

II – a ausência de punição ética anterior; 

 

III – a reparação do dano. 

 

IV – ter o autor cometido infração sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento 

de ordem de autoridade superior.    

 

§ 7º. Na fixação das sanções serão considerados os antecedentes do profissional 

infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e os danos 

que dela provierem para o serviço público, podendo a sanção imposta variar dentre as 



 
 
previstas no caput, obedecendo-se a ordem de gradação prevista e mencionando-se 

sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar aplicada. 

 

§ 8º. Na hipótese de cometimento de mais de uma infração, e somente neste caso, 

poderá ser aplicada mais de uma pena, uma para cada infração cometida, bem como 

poderá ser aplicada somente a pena prevista para a infração mais grave. 

 

§ 9º. Na hipótese de cometimento de infração punível com o inciso III do caput, de 

maneira reiterada, e já tendo havido condenação neste sentido antes do cometimento 

da segunda infração, permitirá à Fundação proceder ao desligamento do infrator da 

sua função, conforme prevê o inciso IV: 

 

a) pelo Diretor Geral, em caso de empregado de carreira, observado o Processo 

Administrativo Funcional - PAF; 

b) pelo Diretor Geral, ad nutum, no caso de empregado ocupante de cargo em 

comissão. 

c) pelo Conselho Curador, em caso de dirigente ou conselheiro, sendo ad nutum, 

no caso de empregado ocupante de cargo em comissão e devendo observar o 

processo administrativo para empregado de carreira. 

 

§ 10. A penalidade ética será precedida de um processo administrativo específico, no 

âmbito deste Código de Ética Profissional e em conformidade ao que dispõem seus 

artigos 9º a 14, devendo ser remetido ao Processo Administrativo Funcional na 

hipótese de aplicação da penalidade de desligamento. 

 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 

Art. 9º. A competência para apreciar e julgar infrações éticas e o cumprimento dos 

deveres instituídos neste Código será atribuída à Comissão de Ética da FESF-SUS, ao 

tempo do fato punível ou de sua ocorrência. 

 

Parágrafo Único. A apreciação e o julgamento de infrações éticas obedecerão a 

instauração de Processo Ético, precedido de denúncia fundamentada encaminhada à 

Comissão de Ética, desde que identificado o denunciante, ou proveniente de órgãos 



 
 
internos da FESF-SUS, cujos responsáveis ficam obrigados a encaminhar denúncias 

que tenham por objeto ofensas a preceitos éticos previstos neste Código. 

 

Art. 10. A Comissão de Ética funcionará permanentemente, vedada a sua instituição 

para análise de caso específico sem previsão neste Código ou ocorrido em data 

pretérita à sua criação.  

 

Art. 11. A Comissão de Ética será constituída por três trabalhadores da Fundação, 

escolhidos pelo Conselho Curador, a partir de uma lista sêxtupla encaminhada pela 

Diretoria Executiva da Fundação, com mandato de um ano, com prorrogação 

automática, limitada ao término de processos éticos em andamento ou em situação de 

vacância. 

 

§ 1º. Os integrantes da lista deverão ser escolhidos pela sua conduta, integridade, 

honestidade e não ter sido punido em processo administrativo. 

 

§ 2º. O Conselho Curador escolherá o presidente da Comissão de Ética entre os três 

titulares, assim como determinará a ordem dos suplentes. 

 

§ 3°. Os suplentes da Comissão de Ética poderão substituir os membros titulares, 

seguindo a ordem determinada pelo Conselho Curador, nas hipóteses de impedimento 

ou suspensão. 

 

§ 4º. As hipóteses de prorrogação previstas no caput não prejudicarão a nomeação e 

posse de nova composição da Comissão de Ética, a ser escolhida até o mês anterior 

ao final do mandato vincendo. 

 

§ 5º. Os integrantes da Comissão não farão jus, em nenhuma hipótese, a qualquer 

remuneração pelo exercício desta função. 

 

Art. 12. A Comissão Recursal, destinada exclusivamente a revisar as decisões 

terminativas da Comissão de Ética, por meio de recurso proposto pela parte 

insatisfeita com a decisão de primeira instância, será composta por três membros da 

FESF-SUS, escolhidos pelo Conselho Curador, seguindo os mesmos critérios de 



 
 
escolha de membros titulares e suplentes da Comissão de Ética, conforme dispõe o 

art. 11, e seus parágrafos, deste Código.  

 

Parágrafo Único. O mandato da Comissão Recursal seguirá, rigorosamente, o 

mesmo período da Comissão de Ética, de maneira a coincidir os períodos de início e 

término. 

 

Art. 13. São atribuições da Comissão de Ética: 

 

I - proceder à apuração de ato, fato ou conduta, objeto de denúncia, decidindo sobre a 

aplicação da pena compatível se configurada infração a princípio ou norma ético-

profissional; 

 

II - avaliar permanentemente a atualidade e pertinência deste Código; 

 

III - promover as ações necessárias para a divulgação e disseminação dos mais 

elevados padrões de conduta ética dentro da Fundação; 

 

IV - recomendar à Diretoria Executiva a adoção de normas complementares às 

disposições deste Código e sua reformulação quando o Código não suprir fato ou 

matéria não contemplados nos dispositivos; 

 

V - responder, por meio de manifestação devidamente motivada, as consultas que lhe 

sejam feitas por qualquer dos sujeitos a que se destina este Código, originadas da 

falta ou inexistência de definição ou orientação sobre questão de ética, que seja 

relevante para o exercício das atividades da Fundação ou dele advenha. 

 

Art. 14. O processo para apuração de infração ética terá a forma de autos judiciais, 

com as peças anexadas por termo, e os despachos, pareceres e decisões serão 

exarados em ordem cronológica e numérica, observando-se os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, assegurado o sigilo processual. 

 

§ 1º. A Comissão de Ética notificará o denunciado, por via postal, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias contados da juntada do aviso de recebimento nos autos do 



 
 
processo, indicar os meios de prova pelos quais pretende fundamentar sua defesa e 

promover as diligências que entender necessárias à formulação do juízo conclusivo. 

 

§ 2º.  É assegurado às partes acompanharem o processo pessoalmente ou por 

intermédio de advogado, regularmente inscrito da OAB. 

 

§ 3º. Decorrido o prazo para a apresentação da defesa, a Comissão de Ética instruirá 

o processo, levantando os meios de prova requeridos pelas partes e os que considerar 

necessários para a instrução do feito, inclusive o depoimento pessoal das partes e a 

ouvida de testemunhas, no limite de três por parte, em audiência previamente 

convocada para estes fins. 

 

§ 4º. A Comissão de Ética poderá solicitar de setores da FESF-SUS documentos 

relativos ao processo que sirvam ao deslinde da questão, assim como requerer 

acompanhamento da Procuradoria Jurídica da Fundação sempre que considerar 

necessário, resguardado o sigilo processual.  

 

§ 5º. Colhidas as provas e não havendo necessidade de produção de outros meios 

probatórios, a Comissão de Ética encerrará a instrução, e no prazo de 10 (dez) dias 

procederá ao julgamento do processo. 

 

§ 6º. A Comissão de Ética notificará via postal, com Aviso de Recebimento, o 

denunciado do resultado do julgamento. 

 

§ 7º. Na hipótese do denunciado não ser localizado, conforme o § 6º deste artigo, a 

Comissão de Ética o notificará por meio de edital em jornal de grande circulação no 

Estado ou no Diário Oficial do Estado da Bahia. 

 

§ 8º. O processo devera ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

instauração do processo de ética, assegurado o sigilo dos seus atos. 

 

Art. 15. O processo ético estará prescrito em dois anos, contado da data do fato 

gerador da infração ética. 

 



 
 
Parágrafo Único. Aplicar-se-á, subsidiariamente a este Código, as regras do Código 

de Processo Civil no tocante ao critério de contagem de prazos, ao impedimento e à 

suspeição dos membros da Comissão de Ética. 

 

Art. 16. Da ciência formal da decisão da Comissão de Ética caberá recurso no prazo 

de 10 (dez) dias, dirigida ao Presidente da Comissão Recursal. 

 

§ 1º. O prazo de recurso da decisão da Comissão de Ética terá início a partir do dia útil 

seguinte à sua ciência, considerando como tal, na hipótese de Edital, o dia útil 

seguinte à sua publicação. 

 

§ 2º. O presidente da Comissão Recursal escolherá, entre seus membros, o Relator 

do processo, seguindo o critério de alternância que não excluirá da tarefa o próprio 

presidente. 

 

§ 3º. O membro Relator apresentará seu Relatório na sessão de julgamento, que 

deverá ocorrer em até 10 (dez) dias do recebimento do Recurso. 

 

§ 4º. A Comissão Recursal deverá notificar o denunciado para comparecer na sessão 

do julgamento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

 

§ 5º. Após a leitura do Relatório, será facultado ao denunciado, ou ao seu advogado, 

fazer o uso da palavra para sustentar seus argumentos por até 10 (dez) minutos, 

voltando em seguida a palavra ao Relator, para proferir seu Voto. 

 

§ 6º. Depois de proferido o Voto do Relator, o presidente da Comissão Recursal 

colherá os demais votos e prolatará a decisão, seja ela por unanimidade ou por 

maioria. 

 

§ 7º. O recorrente não poderá juntar documentos não apreciados pela Comissão de 

Ética em seu recurso. 

 

§ 8º. A ciência da decisão da Comissão Recursal seguirá os critérios previstos no art. 

13, §§ 6º e 7º. 

 



 
 
§ 9º. Não caberá recurso da decisão da Comissão Recursal. 

 

CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 17. Finalizado o processo ético e em caso de condenação, a Comissão de Ética 

ou a Comissão Recursal, se for o caso, encaminhará a decisão em Ata resumida à 

Diretoria de Gestão Interna (DGI), para que proceda a anotação pertinente na folha 

funcional do empregado infrator e o cumprimento do disposto na decisão. 

 

Art. 18. Todo o custeio dos processos éticos e do funcionamento da Comissão de 

Ética e da Comissão Recursal correrá por conta da FESF-SUS, excetuando-se os 

gastos promovidos pelo denunciante e pelo denunciado. 

 

Art. 19. Este Código de Ética Profissional entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Salvador/BA, 25 de março de 2013. 
 
 
 
 
________________________________________ 
Fabiano Ribeiro dos Santos 

Presidente do Conselho FESF-SUS 

 
 
 
 
________________________________________ 
Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral FESF-SUS 


