
 
 

Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 

 

Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS, n.º 82, da reunião Ordinária de n° 

42 de 25 de março de 2013. 

 

 

Substitui a Deliberação nº 55, a qual altera a 

regulamentação resultante da deliberação do Conselho 

Curador da FESF/SUS n.º 55, de 14 de maio de 2012 que 

institui normas internas sobre extinção e suspensão dos 

contratos de trabalho dos empregados da FESF-SUS, na 

forma e condições em que dispõe. 

 

 

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 a 

Deliberação FESF/SUS N.º 55, de 14 de maio de 2012  para dispor sobre norma relacionada 

à extinção e suspensão dos contratos de trabalho dos empregados desta Fundação, na forma 

adiante estabelecida: 

 

 

CAPÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.º Os empregados da FESF-SUS, ainda que admitidos por concurso público, poderão ter 

os seus contratos de trabalho extintos ou suspensos, por iniciativa unilateral ou bilateral das 

partes, desde que atendidos os requisitos dispostos por este regulamento. 

 

 



 
CAPÍTULO II 

DA EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

  Seção I 

Da extinção por iniciativa do empregado 

 

Art. 2º. A qualquer tempo, o empregado poderá comunicar o seu interesse em desligar-se da 

FESF-SUS, aplicando-se, no particular, os efeitos e a regulamentação dispostos na CLT para o 

pedido de demissão. 

 

Parágrafo primeiro. Na hipótese do caput deste artigo, deverá o empregado declarar, de 

próprio punho, o seu interesse em desligar-se da FESF-SUS, obrigando-se, para tanto, ao 

cumprimento do aviso prévio, nos termos dispostos pelo art. 487 da CLT. 

 

Seção II 

Da extinção por iniciativa do empregador 

 

Art. 3º. A FESF-SUS poderá dispensar sumariamente o empregado, quando: 

 

I - verificar a existência de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, 

ficando, neste caso, dispensada a instauração do processo administrativo disciplinar. 

 

II – comprovar a existência de abandono do emprego mediante prova documental onde o 

empregado, mesmo instado a retornar ao serviço, não demonstre interesse em fazê-lo, ficando, 

neste caso, dispensada a instauração do processo administrativo funcional por ato motivado do 

Diretor Geral. 

 

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II será considerada comunicação postal o 

envio de telegrama e/ou carta dirigida ao empregado via AR, postados pela FESF-SUS após os  



 
 

30 (trinta) dias de ausência contínua do empregado, sem comprovação de falta justificada, nos 

termos da CLT. 

 

Art. 4º. Poderá a FESF-SUS, ainda, dispensar o empregado por ato motivado, de competência 

do Diretor Geral, quando: 

 

I – houver necessidade de controle e redução dos gastos com pessoal, desde que autorizado 

pelo Conselho Curador; 

II – houver insuficiência de desempenho, apurada em processo administrativo disciplinar, ou 

em procedimento de avaliação periódica, garantido, em ambos os casos, o contraditório e a 

ampla defesa; 

III – houver justa causa ou falta grave, apurada e comprovada em processo administrativo 

disciplinar, excetuando-se a hipótese contida no inciso II do art. 3º; 

IV – houver desmobilização de Serviço FESF-SUS em que o empregado esteja lotado.  

 

Art. 5º. No caso de extinção da FESF-SUS, verificar-se-á ruptura contratual com todos os 

empregados, os quais receberão as verbas próprias da despedida imotivada ou sem justa 

causa. 

 

CAPÍTULO III 

DA EXTINÇÃO BILATERAL DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

Art. 6º. A qualquer tempo, mediante programa próprio de desligamento, as duas partes 

poderão ajustar, bilateralmente, a extinção do contrato de emprego, caso em que o empregado 

não poderá transacionar ou renunciar a direitos trabalhistas, percebendo todas as verbas 

rescisórias devidas na despedida imotivada ou sem justa causa. 

 

Parágrafo único. Na hipótese do caput, a adesão do empregado ao programa de 

desligamento deverá ocorrer formalmente, com assistência da entidade sindical representativa 

da correspondente categoria profissional. 



 
CAPÍTULO IV 

DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

Art. 7º. Além das hipóteses contempladas pela CLT, poderá o empregado da FESF-SUS 

requerer a suspensão do seu contrato de trabalho, como regulamentação da licença não 

remunerada prevista nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 25 do PECS, por um período 

máximo de 02 (dois) anos, nas seguintes situações: 

 

I - para realização de cursos de especialização e mestrado, nas áreas afins de atuação do 

empregado, desde que respeitado o intervalo mínimo de 02 (dois) anos entre cada 

requerimento; 

 

II - para exercício de cargo público de confiança em órgãos da Administração Direta ou Indireta, 

devidamente comprovado através de publicação em veículo oficial de imprensa; 

 

III - por motivo de doença de familiar ou dependente seu, comprovada mediante a 

apresentação de relatório médico fundamentado, onde conste a necessidade indispensável de 

assistência direta do empregado; 

 

IV - houver desmobilização de Serviço FESF-SUS em que o empregado esteja lotado. 

 

Parágrafo primeiro. Para realização de curso de doutorado, nas áreas afins de atuação do 

empregado, o tempo de requerimento de suspensão do seu contrato de trabalho será por um 

período máximo de 04 (quatro) anos. 

 

Parágrafo segundo. Para efeito do inciso III deste artigo, considera-se familiar o 

cônjuge/companheiro, os pais, o(s) filho(s), o padrasto, a madrasta, o enteado ou o dependente 

que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação 

documental. 

 

 



 
 

Parágrafo terceiro. Em qualquer das hipóteses acima, ficará a critério exclusivo da FESF-SUS 

decidir sobre a autorização para a suspensão contratual requerida, inexistindo para o 

empregado qualquer direito adquirido ou mesmo presunção de autorização prévia do pedido. 

 

Parágrafo quarto. A Diretoria Executiva da FESF-SUS publicará Ato Administrativo regulando 

os limites e critérios para as autorizações de suspensão contratual referidas no parágrafo 

anterior. 

 

Art. 8º. Ocorrendo uma das hipóteses de suspensão contratual previstas no artigo anterior, não 

haverá o pagamento de salários e nem a contagem no tempo de serviço do empregado para 

efeito da progressão funcional prevista no PECS. 

 

Parágrafo único. Caso o afastamento do empregado se estenda por período superior a 06 

(seis) meses, haverá a perda do direito às férias, ainda que proporcionais, do período de 

referência. 

 

Art. 9º. A suspensão contratual de que trata este regulamento poderá ser interrompida, a 

qualquer tempo, a pedido do empregado ou no interesse do serviço, ficando a critério exclusivo 

da FESF-SUS decidir sobre a autorização para a interrupção da suspensão contratual 

requerida, inexistindo para o empregado qualquer direito adquirido ou mesmo presunção de 

autorização prévia do pedido. 

 
Art. 10. Após sustada a causa suspensiva de que trata o artigo 7º deste regulamento deverá o 

empregado manifestar o seu interesse em reapresentar-se ao serviço, retomando a 

continuidade do contrato de trabalho em sua integridade assim que existam vagas na 

localidade de atuação do empregado ou, em sendo lotado na sede, conforme a disponibilidade 

de vagas no seu setor. 

 

Art. 11. Ao empregado com contrato de trabalho suspenso poderá ser aplicada rescisão 

contratual por justa causa, desde que tenha incorrido em uma das hipóteses de falta grave 

previstas no art. 482 da CLT. 

 



 
 

Parágrafo único. Para a imputação da falta grave de que trata o caput deste artigo será 

assegurado ao empregado direito a ampla defesa e ao contraditório, mediante a instauração de 

processo administrativo funcional, exceto na hipótese de abandono de emprego, quando estará 

dispensada a sua instauração bastando, para tanto, a existência de robusta prova documental 

do abandono de emprego. 

 

Art. 12. Deixando a FESF-SUS de prestar os serviços no município de lotação do empregado, 

e não sendo possível a mudança do mesmo para outra localidade, onde haja vaga disponível, 

poderá o contrato de trabalho ser suspenso por até 02 (dois) anos, sendo extinto ao final do 

período, caso não sejam abertas novas vagas no emprego. 

 

Parágrafo primeiro. No caso da hipótese referida no caput deste artigo, quando surgirem 

novas vagas no emprego, será garantida ao empregado com contrato de trabalho suspenso 

pontuação diferenciada na concorrência com os demais, nos termos dispostos pelo 

regulamento que trata do instituto da mobilidade. 

 

Parágrafo segundo. Caberá à DGI – Diretoria de Gestão Interna manter lista atualizada das 

suspensões de contrato de trabalho, com especificação do nome do empregado e respectiva 

matrícula funcional, bem como a data de concessão e efetiva suspensão do contrato. 

 

Art. 13. Esta Regulamentação entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, especialmente a Deliberação nº 55, de 14 de maio de 2012. 

 

Salvador, 25 de março de 2013. 

 

 

Fabiano Ribeiro dos Santos 

Presidente do Conselho Curador da FESF/SUS 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral da FESF/SUS 


