
 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

 

Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS, n.º 83, da Reunião Ordinária de nº 

42 de 25 de março de 2013. 

 

 

Substitui a Deliberação nº 59, a qual aprova o 

Regulamento de Mobilidade 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, conferidas pelo art. 9.º, III, do Estatuto, resolve instituir, no âmbito da 

Fundação, normas para realização da mobilidade dos respectivos empregados, o que 

faz nos seguintes termos: 

 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Pelo presente Regulamento, fica instituída a mobilidade para os empregados 

da FESF/SUS. 

Parágrafo único. Este Regulamento se aplica aos empregados concursados que 

integram a carreira da FESF/SUS, inclusive, aqueles que estejam em exercício de 

função estratégica de gestão.  

 

Art. 2º. Entende-se por mobilidade a mudança do município de lotação do empregado, 

com ou sem alteração de seu domicílio. 

Parágrafo primeiro.  A mobilidade pode ocorrer: 

I - por iniciativa do trabalhador, manifestada formalmente, nos termos do Capítulo II 

deste Regulamento; 

II - por iniciativa da Fundação, nos termos do Capítulo IV, deste Regulamento: 

 

Parágrafo segundo. Quando ocorrer por iniciativa do empregado e acarretar mudança 

de domicílio, a mobilidade receberá a alcunha de remoção. 



 
 
Parágrafo terceiro. Quando ocorrer por iniciativa da FESF/SUS e acarretar mudança 

de domicílio, a mobilidade receberá a alcunha de transferência e esta poderá ser 

definitiva ou provisória. 

Art. 3º. Este Regulamento também prevê situações de mera mudança de lotação e de 

permuta dos empregados FESF-SUS. 

Parágrafo único. A mera mudança de lotação e a permuta dos empregados não 

constituem hipóteses de mobilidade stricto sensu, constando neste Regulamento, 

apenas por facilidade geográfica.  

Art. 4º. Como entidade empregadora, a FESF/SUS é dotada do poder diretivo da 

relação de emprego, inclusive para fins da mobilidade de que trata este regulamento. 

Art. 5º. Antes de publicar edital para qualquer concurso ou seleção pública para 

contratação por prazo indeterminado de novos empregados, a FESF/SUS se obriga a 

publicar, internamente, as vagas que, porventura, existam, seja para fins de remoção, 

seja para fins de mera mudança de lotação.  

 

 CAPÍTULO II  

DO PROCESSO DE MUDANÇA DE LOTAÇÃO 

 

Art. 6º. Para os fins deste regulamento, constitui mudança de lotação a movimentação 

do empregado ocorrida dentro do mesmo município, entre equipes de saúde da família 

ou áreas de trabalho distintas. 

Parágrafo único. Excepcionalmente, caso haja aumento de despesas com transporte, 

pela ampliação da distância entre o novo local laborativo e a residência do trabalhador, 

a Fundação arcará com os gastos suplementares, em conformidade com as regras 

para pagamento do vale transporte. 

Art. 7º. A mudança de lotação ocorrerá tanto a pedido do empregado, quanto a pedido 

da gestão, ou, ainda, por iniciativa da Fundação, isto, nas seguintes hipóteses: 

I – para movimentar o empregado da zona rural, para a zona urbana, ou vice-versa, a 

depender dos interesses das partes do contrato individual de emprego e da existência 

de vaga; 

II – quando houver vaga em equipe de saúde da família ou áreas de trabalho de 

interesse do empregado, em busca de lotação mais próxima do seu domicílio, ou de 

localidade onde ele tenha vínculos familiares ou econômicos; 



 
 
III – havendo vaga, quando a FESF/SUS implantar novos serviços ou fomentar os já 

existentes. 

Art. 8º. Em toda e qualquer hipótese de mudança de lotação, havendo concorrência 

entre os trabalhadores, aplicar-se-ão regras de desempate, na seguinte ordem: 

I – menor onerosidade à FESF-SUS; 

II – maior tempo de serviço no município; 

III - maior pontuação por desempenho funcional; 

IV - maior idade. 

 

Art. 9º. O processo de mudança de lotação terá prioridade sobre o de remoção.  

 

Parágrafo único. A FESF/SUS certificará e publicará o encerramento do processo de 

seleção a que alude o caput deste artigo. 

 

CAPÍTULO III 

DA REMOÇÃO 

Seção I 

Da remoção e suas condições 

 

Art. 10. A remoção consiste na mudança do município de lotação do empregado, com 

alteração de domicílio, por vontade unilateral do mesmo, com anuência do empregador. 

Parágrafo único.  A remoção deverá ser sempre requerida formalmente à FESF/SUS, 

perante –Núcleo de Gestão de Pessoal - NUGEP, através do preenchimento de 

formulário padrão, previsto no Anexo I deste Regulamento, disponível no ambiente 

virtual da Fundação, e necessariamente assinado pelo empregado requerente. 

Art. 11. A remoção somente será concedida quando atendidas, cumulativamente, as 

seguintes condições:  

I – houver exclusivo interesse do empregado, manifestado formalmente; 

II – houver disponibilização pela FESF-SUS de vagas nos Municípios contratantes; 

III – quando o tempo de serviço na FESF-SUS for igual ou maior que 01 (um) ano, 

exceto nas hipóteses de desmobilização dos serviços FESF-SUS no município. 

 

Seção II 

Da publicação de vagas disponíveis para remoção 



 
 
Art. 12. Sempre que disponibilizar vagas para remoção, a FESF-SUS publicará a 

existência das mesmas, através do respectivo site, por um período de 05 (cinco) dias 

úteis. 

Art. 13. Encerrado o período da publicação das vagas, o empregado terá mais 05 

(cinco) dias úteis para efetuar o requerimento de remoção, nos termos do art. 10, 

parágrafo único, deste Regulamento.   

Parágrafo único.  O requerimento do empregado será único, não sendo admitidas 

alterações subseqüentes, seja a que título for. 

Art. 14. Quanto à remoção, caberá à NUGEP – Núcleo de Gestão de Pessoal: 

I - reunir as demandas de remoção em sistema próprio, com informações e solicitações 

dos empregados; 

II – verificar o preenchimento das condições dispostas no art. 11; 

III – emitir lista nominal dos titulares do direito à referida mobilidade.  

 

Seção III 

Da seleção dos concorrentes à mesma vaga 

 

Art. 15. Observadas as disposições do artigo anterior, quando o NUGEP verificar 

demanda de mais de um empregado por vaga ofertada para remoção estabelecer-se-á 

concorrência que, além das condições dispostas no art. 11 também considerará regime 

de pontuação, garantindo-se a mobilidade do empregado que obtenha maior escore. 

Art. 16. No regime de pontuação de que fala o dispositivo anterior, serão valorados os 

seguintes aspectos, conforme Anexo II deste Regulamento:  

I - suspensão contratual por desmobilização dos Serviços FESF-SUS; 

II - pontuação apurada na última avaliação por desempenho funcional; 

II – tempo de vínculo empregatício na instituição; 

III – classificação nos municípios de lotação no fator da faixa de remuneração, nos 

termos do Regulamento específico (Deliberações nº 24, de 20 de julho de 2010 e nº 31 

de 08 de dezembro de 2010, do Conselho Curador da Fundação). 

 

Art. 17. Havendo empate entre 02 (dois) ou mais concorrentes, aplicar-se-ão regras de 

desempate, na seguinte ordem: 



 
 
I - maior tempo de relação de emprego junto à FESF/SUS;  

II - maior tempo de permanência no último município de lotação; 

III - maior pontuação por desempenho funcional; 

IV – ter, no Município de destino, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às 

suas expensas, e que constem nos assentos institucionais; 

V - menor classificação do último Município na faixa remuneratória, nos termos do 

Regulamento específico (Deliberações nº 24, de 20 de julho de 2010 e nº 31 de 08 de 

dezembro de 2010, do Conselho Curador da Fundação);  

VI - maior idade. 

Art. 18. Não concorrerá à remoção: 

I - o empregado que tenha sofrido penalidade de advertência escrita nos três meses 

antecedentes ao pedido, ou qualquer outra penalidade mais grave no último ano de 

vínculo empregatício; 

II – o empregado que esteja indiciado em processo administrativo funcional para 

apuração de falta disciplinar; 

III – o empregado que tenha sido removido ou transferido no último ano, a partir da 

data de requerimento. 

 

Seção IV 

Das repercussões pecuniárias da remoção 

 

Art. 19. Em caso de remoção, a FESF/SUS não se responsabilizará pelo custeio de 

qualquer despesa efetuada pelo empregado. 

Art. 20. Com a remoção, poderá ocorrer redução do Adicional de Localização pago ao 

empregado, em decorrência do enquadramento do município da nova lotação nas 

faixas remuneratórias disciplinadas pela Deliberação nº 31, do Conselho Curador da 

FESF/SUS. 

Parágrafo único. Referida redução não se verificará quando o empregado já tiver 

incorporado a seus ganhos, como vantagem pessoal, a verba remuneratória citada no 

caput do dispositivo, nos termos do art. 24, § 2.º, do PECS. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA 



 
 
Art. 21. Para os fins deste Regulamento, considerar-se-á transferência provisória a 

alteração do local de trabalho do empregado, com necessária mudança de domicílio, 

por iniciativa da FESF-SUS, decorrente de real e comprovada necessidade de serviço.  

Parágrafo único. Considerar-se-á transferência provisória aquela cuja duração não 

exceder de 01 (um) ano, sendo definitivas as que ultrapassarem tal período. 

Art. 22. Para os fins deste Regulamento, na caracterização da real necessidade de 

serviço considerar-se-ão, entre outros, os seguintes fatores: 

I – o dimensionamento da força de trabalho pelos diversos Municípios contratados;  

II – número de trabalhadores, no Município, com vínculo trabalhista precário; 

III - número de trabalhadores, no Município, cedidos de outros entes ou órgãos; 

IV – realocação de empregados em virtude de demanda de serviços.  

Parágrafo único. A real necessidade de serviço jamais será presumida, devendo se 

dar por ato motivado. 

Art. 23.  A transferência a que alude este regulamento deverá ser anotada nos 

assentamentos funcionais do empregado, sem prejuízo da avaliação na carreira. 

Art. 24. A FESF-SUS poderá transferir o empregado também na hipótese de extinção 

do contrato de gestão com o Município de lotação do mesmo.  

Art. 25. Enquanto perdurar a situação da transferência provisória a FESF/SUS pagará 

ao empregado o Adicional de Transferência, equivalente a 25% (vinte e cinco) por 

cento do respectivo padrão salarial básico, além de efetuar o pagamento das despesas 

necessárias para que este se acomode no novo local de trabalho.  

Parágrafo único. Consideram-se despesas necessárias para acomodação no novo 

local de trabalho aquelas que cubram hospedagem, transporte ou combustível. 

Art. 26. Após cessada a necessidade do serviço, o empregado retornará ao município 

de origem. 

Parágrafo único. Se não mais existir a vaga no município de origem, o empregado 

transferido provisoriamente terá preferência na escolha da próxima lotação. 

  

CAPÍTULO V 

DA PERMUTA 



 
 
Art. 27. Admitir-se-á permuta, quando, diante da inexistência de vagas para mobilidade 

no município de interesse, dois empregados, em lotação distinta, em atuação no 

mesmo programa e composição remuneratória idêntica, resolverem, reciprocamente, 

trocar de lotação, com a anuência da FESF-SUS. 

Parágrafo primeiro. A permuta só se verificará, em caso de exclusivo interesse dos 

empregados e desde que haja identidade entre os empregos dos mesmos. 

Parágrafo segundo. No caso dos empregados lotados na estratégia saúde da família 

e que percebam adicional de localização a permuta só será possível se houver 

equivalência no valor desta verba. 

 

Seção I 

Dos reflexos da permuta 

 

Art. 28. Toda e qualquer despesa necessária à efetivação da permuta e dela 

decorrente correrá por conta privativa do empregado. 

Art. 29.  No caso de permuta, a FESF-SUS não pagará o Adicional de Transferência 

previsto na CLT. 

 

Art. 30. A permuta não gerará vacância de emprego em qualquer dos Municípios 

envolvidos. 

 

Seção II 

Da formalização da permuta 

 

Art. 31. A permuta deverá ser requerida à FESF/SUS, perante o NUGEP – Núcleo de 

Gestão de Pessoal, pelos empregados interessados, formal e especificamente, com 

demonstração prévia das condições dispostas neste regulamento, utilizando-se do 

modelo indicado no Anexo III.  

Art. 32. Após parecer favorável da DGI – Diretoria de Gestão do Trabalho, a permuta 

se efetivará mediante Ato Administrativo expedido pelo Diretor Geral da Fundação, sob 

pena de invalidade. 

Parágrafo único. O Ato Administrativo de que trata o caput deste dispositivo deverá 

ser publicado até 05 (cinco) dias após sua assinatura, no site institucional da 

FESF/SUS. 



 
 
Art. 33. Publicada a permuta, os empregados interessados não poderão pleitear 

desistência, só podendo retornar à lotação originária através das demais formas de 

mobilidade, obedecendo-se aos regramentos dispostos neste regulamento.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34. Após a divulgação das vagas disponíveis em dado Município, se não houver 

empregados interessados na remoção, o que será formalmente certificado pela DGI – 

Diretoria de Gestão do Trabalho, será chamado o próximo candidato na relação de 

classificados do último concurso público realizado pela Fundação, se ainda válido. 

 

Art. 35. Nos casos de mobilidade, a FESF-SUS concederá ao empregado um prazo 

para a retomada do efetivo desempenho de suas atribuições funcionais, incluído, neste 

período, o tempo necessário para mudança, deslocamento, além da convocação e 

efetivo exercício do empregado substituto. 

Parágrafo único. Ficará a critério exclusivo da FESF-SUS o estabelecimento do prazo 

a que alude o caput deste artigo, levando-se em consideração o tempo necessário de 

transição para a convocação e o início das atividades do empregado contratado em 

substituição. 

Art. 36.  Por se tratar de deliberação substitutiva essa entrará em vigor na data de 

publicação mantendo-se válidos os prazos estabelecidos na deliberação nº 59.  

 

Salvador/BA, 25 de março de 2013. 

 

 

Fabiano Ribeiro dos Santos 

Presidente do Conselho Curador da FESF/SUS 

 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral da FESF/SUS 



 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

 
Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS, n.º 83, da Reunião Ordinária de nº 

42 de 25 de março de 2013 
 

ANEXO I: MODELO DE SOLICITAÇÃO DE 

REMOÇÃO 

 

 

À  

Fundação Estatal de Saúde da Família – FESF-SUS 

 

 

Ref. Solicitação de Remoção de Local de Trabalho. 

  

 

Solicito a remoção do meu local de trabalho, atualmente na USF XXXXXX, situada no 

município de XXXXXX, microrregião XXXXXX para o município XXXXXX, microrregião 

XXXXXX, em razão de motivos pessoais. 

 

Por se tratar de motivos de caráter pessoal, estou ciente de que a FESF-SUS não terá 

qualquer ônus pela remoção aludida, inclusive os de que tratam os artigos 468 e 469 da CLT, 

nos moldes dos artigos 19 e 20 da Deliberação nº 59 /2012 do Conselho Curador da FESF-

SUS. 

 

 

XXXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome completo do empregado solicitante 

 

 

 

A/C DIGETS 

C/C para Apoiador Institucional da Macrorregião XXXXX 

 

 



 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

 
Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS, n.º 83, da Reunião Ordinária de nº 

42 de 25 de março de 2013 
 

   ANEXO II: REGIME DE PONTUAÇÃO PARA       

         ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES DA      

         MODALIDADE REMOÇÃO 

 

I. Suspensão contratual por desmobilização dos Serviços 

FESF-SUS 
4,0 pontos 

II. Pontuação por desempenho funcional 4,0 pontos 

III. Tempo de vínculo empregatício na instituição 

(cumulativo) 
1,0 pontos/ano 

 

 

Faixa F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Pontos 4,0 3,0 2,0 1,0 

 

 

 

 



 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
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42 de 25 de março de 2013 

 

 

         ANEXO III: MODELO DE SOLICITAÇÃO      

         DE PERMUTA 
 

À  

Fundação Estatal de Saúde da Família – FESF-SUS 

Ref. Solicitação de Permuta de Local de Trabalho 

  

 

Pelo presente instrumento, os empregados __________________ e 

_____________________, matrículas funcionais __________________ e 

__________________, respectivamente, demandam à FESF-SUS recíproca permuta 

de local de trabalho, saindo da USF XXXXXX para a USF XXXXX, situada no município 

de XXXXXX, microrregião XXXXXX, e vice-versa, em razão de motivos pessoais. 
 

Esclarecem, no particular, que, como comprovam os documentos anexos, o referido 

pleito não prejudica os empregados em questão, nem gera redução salarial de 

qualquer deles, assim como não ocasiona consequência jurídica negativa contra 

qualquer parte do contrato de trabalho. 

Cientes das demais condições da permuta, declaramos reconhecer que a FESF-SUS 

não terá qualquer ônus pela permuta aludida, inclusive os de que tratam os artigos 468 

e 469 da CLT, dos artigos 29 e 30 da  Deliberação nº 59 /2012 do Conselho Curador da 

FESF-SUS. 

 

XXXXXXX, XX de XXXXXXX de 20XX. 

_____________________________________ 

Nome completo do empregado 

 

A/C DIGETS 

Coordenadora XXXXXXXXXX 

C/C para Apoiador Institucional da Macrorregião XXXXX 
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        ANEXO IV: MODELO DE SOLICITAÇÃO DE      

        MUDANÇA DE LOTAÇÃO 
 

 

 

À  

Fundação Estatal de Saúde da Família – FESF-SUS 

Ref. Solicitação de Mudança de Lotação 

  

 

Solicito a mudança de lotação, atualmente na USF XXXXXX, situada no município de XXXXXX, 

microrregião XXXXXX para o município XXXXXX, microrregião XXXXXX, em razão de motivos 

pessoais. 
 

Por se tratar de motivos de caráter pessoal, estou ciente de que a FESF-SUS não terá 

qualquer ônus pela remoção aludida, inclusive os de que tratam os artigos 468 e 469 da CLT, 

nos moldes dos artigos 19 e 20 da Deliberação nº 59 /2012 do Conselho Curador da FESF-

SUS. 

 

XXXXXXX, XX de XXXXXXX de 20XX. 

 

_____________________________________ 

Nome completo do empregado 

 

A/C DIGETS 

Coordenadora XXXXXXXXXX 

C/C para Apoiador Institucional da Macrorregião XXXXX 

 


