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 Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

 
Deliberação do Conselho Curador FESF-SUS, n.º 86, da Reunião Ordinária de 

nº 42 de 25 de março de 2013. 

 
 

Substitui a Deliberação nº 72, a qual altera a 

regulamentação resultante da Deliberação do 

Conselho Curador n.º 56, da 35ª Reunião Ordinária do 

Conselho  Curador FESF-SUS, de 14 de maio de 2012, 

que institui normas internas sobre o pagamento da 

Gratificação por Produção  e Qualidade aos 

empregados da  Fundação, na forma e condições em 

que dispõe. 
 

  

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.º do Estatuto, resolve revogar a 

Deliberação n.º 72, de 20 de dezembro de 2013, e aprovar o presente, modificando, no 

âmbito desta Fundação, o regulamento que dispõe sobre o pagamento da Gratificação por 

Produção e Qualidade, na forma adiante estabelecida: 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1.º - Por meio do presente Regulamento fica instituída a Gratificação de Produção e 

Qualidade (GPQ), para os empregados da FESF-SUS. 

 

Parágrafo único. Não farão jus à gratificação de que trata este Regulamento: 

I – os empregados da FESF-SUS que estejam recebendo quaisquer outras gratificações, 

não importando a sua natureza; 

II – os empregados da FESF-SUS que estejam no exercício de função de confiança no 

âmbito da Instituição, sejam eles efetivos ou não. 

 

Art. 2.º - Quanto à forma de cálculo, elenco de indicadores, lógica de pactuação dos 

mesmos, lógica de produção e entrega de produtos, a Gratificação de Produção e 

Qualidade, se distribui em quatro diferentes grupos: 

I - relativo aos empregados vinculados com a prestação de serviços assistenciais à 

população na atenção primária – membros da equipe de saúde da família; 

II - relativo aos empregados vinculados com a prestação de apoio matricial às equipes 

de saúde da família – equipe NASF; 
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III – relativo aos empregados relacionados à segurança e saúde do trabalhador, no 

âmbito da FESF-SUS; 

IV – relativo aos empregados integrantes do quadro de gestão da FESF-SUS destacados 

no art. 6º deste regulamento; 

V – relativo aos empregados vinculados com a prestação de serviços assistenciais e de 

gestão em atenção especializada. 

 

Art. 3.º - Para os fins deste Regulamento é considerado Grupo I (art. 2º, inciso I) o 

constituído por empregados diretamente relacionados à prestação  direta de 

assistência à saúde em atuação nas Equipes Mínimas de Saúde da Família, integrantes, 

somente, dos empregos de: 

I – cirurgião-dentista; 

II – enfermeiro; 

III – médico – saúde da família 

 

Art. 4.º - É considerado Grupo II (art.  2º, inciso II)  o constituído por empregados 

diretamente relacionados à prestação direta de assistência à saúde em atuação nas 

equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, integrantes, somente, dos empregos 

de: 

I – assistente social; 

II – farmacêutico;  

III – fisioterapeuta;  

IV – fonoaudiólogo; 

V – médico - especialidade (acupunturista, pediatra, homeopata, ginecologista); 

VI– nutricionista. 

VII – professor de educação física; 

VIII – psicólogo; 

IX – terapeuta ocupacional 

X - sanitarista 

 

Art. 5.º - É considerado Grupo III (art.  2º, inciso III)  o constituído por empregados 

relacionados à segurança e saúde do trabalhador integrantes somente dos empregos de: 

I – assistente social; 

II – enfermeiro do trabalho; 

III – engenheiro de segurança no trabalho; 

IV – médico do trabalho; 

V – técnico de enfermagem do trabalho; 

VI – técnico de segurança no trabalho. 

 

Art. 6.º - É considerado Grupo IV (art.  2º, inciso IV) o constituído por empregados 

integrantes do quadro de gestão da FESF-SUS nos seguintes empregos: 

I – advogado; 

II – analista administrativo; 

III – analista de tecnologia da informação; 

IV – analista educacional; 
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V – assistente administrativo; 

VI – assistente social; 

VII – bibliotecário; 

VIII – sanitarista; 

 

Art. 7.º - É considerado Grupo V (art.  2º, inciso V) o constituído por empregados 

integrantes do quadro de serviços assistenciais e de gestão em atenção especializada da 

FESF-SUS nos seguintes empregos: 

I - Analista administrativo; 

II - Analista em tecnologia da informação; 

III - Assistente Administrativo; 

IV - Assistente Social;  

V - Enfermeiro; 

VI - Fisioterapeuta; 

VII - Fonoaudiólogo 

VIII - Nutricionista; 

IX - Psicólogo; 

X - Sanitarista; 

XI - Técnico de enfermagem; 

XII - Médico – especialidade; 

XIII – Terapeuta Ocupacional. 

 

Art. 8.º - A Gratificação de Produção e Qualidade observa as seguintes diretrizes: 

I – conforme concepção amplamente difundida pela Organização Mundial da Saúde e 

Ministério da Saúde do Brasil, a saúde será considerada multi-determinada e, portanto, 

influenciada por fatores sociais, culturais, econômicos, de distributividade, geográficos, 

políticos, participativos, subjetivos e relacionados à estrutura e funcionamento da rede de 

serviços de saúde disponível no território de vida e trabalho de cada cidadão; 

II – Como efeito da natureza multi-determinada, o impacto na melhoria da qualidade de 

vida e da situação de saúde das pessoas e das comunidades pressupõe que as redes, 

serviços e o próprio trabalho em saúde estejam aptos a lidar com os múltiplos aspectos 

que determinam o processo saúde-doença e que tenham a devida capacidade de planejar 

sua mudança e adequação em função das mudanças do cenário sócio-econômico-

cultural e epidemiológico, do quadro de demandas da população usuária do serviço e, por 

fim, em função da capacidade e desenvolvimento tecnológico dos próprios serviços e 

equipes de saúde; 

III – A formulação das políticas de saúde, o planejamento das ações, a gestão e 

avaliação dos programas e serviços de saúde devem ter como parâmetro principal as 

necessidades de saúde dos indivíduos e coletividades de um território, apreendendo 

não só a natureza inerentemente subjetiva e objetiva dessas necessidades, como 

também as modificações que ocorrem na manifestação das mesmas por influência dos 

diversos fatores acima citados; 

IV – A organização e objetivos dos serviços de saúde, bem como, do trabalho de cada 

profissional e equipe de saúde, devem ter coerência com as políticas de saúde e o 

planejamento de cada período e, portanto, ter também como marco de referência o 
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impacto positivo nas necessidades de saúde e qualidade de vida das pessoas e 

coletividades de seu território de responsabilidade; 

V – Ainda que o marco referencial seja fixo, as diretrizes e objetivos do processo de 

trabalho deverão necessariamente ser dinâmicos para se adequarem ao quadro de 

prioridades daquele momento, seja porque o que é prioritário num dado momento 

pode não ser em outro por já ter ocorrido sua devida solução ou controle, seja pela 

emergência de novas prioridades, por recomposição de atribuições entre serviços ou, 

ainda, por mudança, qualificação e desenvolvimento do processo de trabalho; 

VI – Os objetivos e, portanto, as atividades, indicadores e metas do processo de 

trabalho, seja ele de atenção direta à saúde ou de gestão de serviços, de programas ou 

de unidades da instituição, deverão sempre ser adaptados às novas exigências e 

circunstâncias da Instituição, de cada Setor e cada Unidade de Produção alinhando o 

processo de trabalho de cada funcionário em seu lugar de atuação à missão, objetivos e 

metas institucionais; 

VII – É sabido que o trabalho em saúde tem alto grau de incorporação tecnológica 

especialmente de “tecnologias conhecimento” e “tecnologias organização” e que, por ser 

um serviço cuja intervenção é de natureza simbólica e comunicativa, os conceitos 

próprios da Economia aplicáveis à produção de bens materiais por unidade de tempo, 

tais como “produtividade”, tem escasso uso na Teoria Sanitária brasileira, dando lugar, 

portanto, a lógicas relacionadas à análise da eficácia, efetividade e efeito de intervenções 

que objetivam solucionar e controlar problemas de saúde, ampliar a autonomia dos 

usuários e impactar na qualidade de saúde sendo, portanto, determinantes na definição 

de qual arranjo tecnológico e processo de trabalho é o mais adequado a determinado 

quadro sanitário; 

VIII – Do mesmo modo, o trabalho de gestão em saúde deve estar pautado em lógicas 

relacionadas à análise da eficácia, efetividade e efeito de intervenções que objetivam 

impactar nas condições e situação de saúde da população, no desenvolvimento do 

SUS, da FESF-SUS e dos trabalhadores da Instituição; 

IX – Todo o Sistema de Planejamento e Avaliação deve ser pautado em regras e 

critérios claros, com transparência tanto para o público interno, como para toda a 

sociedade devendo também ser desenvolvido com base em boas práticas nacionais e 

internacionais para a atenção à saúde e para gestão no serviço público bem como 

numa filosofia de qualificação e inovação permanente no trabalho configurando um 

processo progressivo  de  permanente  aperfeiçoamento,  aprendizado,  melhoria  da 

qualidade, da eficiência e efetividade, de modo que o sistema seja sensível e também 

controle a piora de resultados e metas nas quais já havia sido registrada evolução; 

X – A qualidade do trabalho em saúde sendo bastante determinada pela motivação do 

profissional, pelo vínculo com o usuário – beneficiário de sua ação – pela 

responsabilização do empregado com a resolução das necessidades da pessoa e de 

seu território de responsabilidade e, finalmente, pelo esforço e capacidade criativa dos 

profissionais e equipes, ela exige que o Sistema de Gestão e Avaliação tenha também, 

como princípios centrais a serem alcançados, o desenvolvimento humanístico, ético-

político, técnico-epistêmico e profissional dos empregados; 

XI – O processo de avaliação e remuneração deve fazer parte do Sistema de Gestão, na 

condição de instrumento de aperfeiçoamento institucional e pessoal, que permita 
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identificar necessidades de formação e capacitação, que fomente o desenvolvimento 

profissional do empregado, dignificando-o e valorizando-o, e propicie efetivo 

comprometimento dos trabalhadores  com  o  serviço  público; 

XII – Deve contribuir no desenvolvimento de uma cultura de gestão, orientada para 

resultados, que reconheça o mérito, assegurando a diferenciação e valorização dos 

diversos níveis de desempenho e que fomente o diálogo, a confiança recíproca, a 

solidariedade, o companheirismo, a democracia institucional, o trabalho em equipe e o 

vínculo com a instituição; 

XIII – O Sistema deve ser passível de avaliação e transformação participativa, 

acompanhamento público e controle social. 

 

CAPÍTULO II 

DO PERCENTUAL E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 

PRODUÇÃO E QUALIDADE 

 

Art. 9º. - A Gratificação de Produção e Qualidade equivalerá a até 25% (vinte e cinco 

por cento) do respectivo padrão salarial básico inicial no emprego, para o período 

compreendido entre setembro de 2012 e abril de 2013. A partir de maio de 2013, este 

percentual será de 26,5% (vinte e seis e meio por cento) do respectivo padrão salarial 

básico inicial no emprego.  

 

Parágrafo primeiro. O pagamento do valor correspondente à diferença do percentual de 

até 20% (vinte por cento) sobre o padrão salarial básico inicial no emprego para o 

percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o padrão salarial básico inicial no 

emprego, referente ao período compreendido entre setembro e dezembro de 2012 será 

realizado em até 04 (quatro) parcelas mensais, as quais serão pagas de acordo com Ato 

Administrativo específico a ser elaborado pela Diretoria Executiva da FESF-SUS. 

 

Parágrafo segundo. Exclusivamente para os profissionais médicos integrantes do Grupo 

I, a Gratificação por Produção e Qualidade equivalerá a até 50% (cinquenta por cento) 

do respectivo padrão salarial básico inicial. 

 

Art. 10. A Gratificação por Produção e Qualidade será paga sempre que o empregado, 

individualmente, ainda que de forma parcial: 

I - cumprir as metas estabelecidas pela FESF-SUS; 

II – realizar a entrega dos produtos, de forma adequada ao Instrumento de Orientação do 

Produto – IOP/Ambiente Virtual FESF-SUS, bem como nos Atos Administrativos da FESF-

SUS. 

 

Parágrafo primeiro. Para fins do disposto do inciso II deste artigo, poderá a FESF-SUS 

substituir a entrega de produtos baseada no Instrumento de Orientação do Produto – IOP 

por Planos de Trabalho criados especificamente para o respectivo grupo empregatício, 

constantes no Guia do Trabalhador, existente no Ambiente Virtual FESF-SUS. 

 

Parágrafo segundo.  Os empregados que não informarem a produção e não 
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entregarem os produtos conforme sistemática e prazos descritos no Guia do 

Trabalhador, no módulo específico referente ao seu grupo empregatício, não terão direito 

à Gratificação de Produção e Qualidade, sem embargo de, no caso de prática 

reiterada, instauração de procedimento, para apuração de eventual falta funcional e 

aplicação das devidas penalidades. 

 

Parágrafo terceiro.  Os produtos se sujeitarão à validação da FESF-SUS, que, 

relativamente ao Instrumento de Orientação do Produto ou aos Planos de Trabalho 

específicos de cada grupo empregatício, classificá-los-ão em inadequados, parcialmente 

adequados e adequados. 

 

Parágrafo quarto. No caso de produto inadequado ou parcialmente adequado, a 

FESF-SUS validará o produto para fins de pagamento da GPQ e demandará ao 

empregado o refazimento do mesmo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, com vistas à 

respectiva adequação ao Instrumento de Orientação do Produto e consequente 

pagamento. 

 

Parágrafo quinto. Se, após o correspondente refazimento, o produto permanecer 

parcialmente adequado ou inadequado ao Instrumento de Orientação do Produto, a 

FESF-SUS descontará o valor correspondente à entrega deste produto para Pagamento 

da GPQ do mês subsequente. 

 

Parágrafo sexto. Os empregados do Grupo I que não informarem a produção no Sistema 

de Monitoramento da Atenção Primária – MAPS até o último dia de cada mês, além das 

exigências apresentadas no parágrafo primeiro do referido artigo, não terão direito à 

Gratificação de Produção e Qualidade. 

 

Art. 11. As metas e produtos previstos nos Instrumentos de Orientação do Produto, bem 

como nos Atos Administrativos, poderão ser modificados pela FESF-SUS, a bem do 

serviço e em conformidade com as diretrizes previstas no artigo 8°. 

 

Art. 12. Para a percepção da Gratificação de Produção e Qualidade, o empregado da 

FESF-SUS também deverá atuar com assiduidade. 

 

Parágrafo primeiro. Caso registre duas faltas injustificadas durante o mês, ou uma 

falta injustificada em dois meses consecutivos, o empregado da FESF-SUS, no mês 

subsequente, não terá direito à vantagem pecuniária referida no caput deste dispositivo. 

 

Parágrafo segundo.  Para os fins deste regulamento, serão consideradas faltas 

injustificadas as não baseadas nas hipóteses da CLT, não explicadas por atestado 

médico, nem autorizadas pela chefia imediata do empregado. 

 

Art. 13. Nos casos de férias, licenças e faltas justificadas em que o empregado não 

desempenhe a sua função em mais de 80 horas de um mês de competência será 

considerado para o cálculo da GPQ o desempenho do mês anterior. 
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Parágrafo único. Caso as situações citadas no caput deste artigo tenham duração maior 

que 01 (um) mês, o pagamento da GPQ será feito com base na média de desempenho 

dos últimos 06 (seis) meses trabalhados. 

 

CAPÍTULO III 

DO CONTROLE DE METAS E PRODUTOS 

 

Art. 14. - Metas e produtos serão controlados, quantitativa e qualitativamente, a partir do 

preenchimento individual, pelo empregado da FESF-SUS, de formulário próprio da 

Fundação, disponibilizado, pela mesma, no respectivo site oficial. 

 

Parágrafo primeiro. O formulário de que fala o caput do presente artigo deve ser 

individualmente preenchido e remetido para a sede da Fundação, também por meio 

eletrônico disponível no mesmo site, até o vigésimo quinto dia do mês de competência 

informado. 

 

Parágrafo segundo. O mês de competência da FESF-SUS, para fins de registro e 

informação da produtividade coincide com o mês de competência do Sistema de 

Informação da Atenção Básica – SIAB e outros sistemas de informação relacionados 

com a produtividade dos nossos empregados, e de acordo com os calendários municipais 

de alimentação do sistema. 

 

Parágrafo terceiro. Caso não preencha e não remeta o formulário citado no caput, o 

empregado não perceberá a Gratificação de Produção e Qualidade referente ao mês de 

competência, sem embargo da apuração de eventuais faltas funcionais e aplicação das 

sanções cabíveis na espécie. 

 

Art. 15. Para todos os empregados que não estão diretamente relacionados com serviços 

de assistência à saúde, seguirão o fluxo da sede administrativa orientado pelo Núcleo de 

Produção e Desenvolvimento.. 

 

Art. 16. Todo o processo de controle poderá sofrer auditorias, por parte da FESF-SUS, 

mediante uso da amostragem, e, caso seja detectada qualquer hipótese de burla no sistema 

de pagamento da Gratificação de Produção e Qualidade, o empregado envolvido devolverá a 

totalidade das verbas percebidas irregularmente, sem embargo de outras punições previstas 

na lei. 

Parágrafo único. Diante da suspeita de irregularidade, a auditoria de que fala o caput do 

dispositivo ensejará abertura de processo administrativo, corrente junto à FESF-SUS, 

assegurando-se ao empregado contraditório e ampla defesa. 

Art. 17. Sempre que lhes interessar, para fins de auditoria periódica, o Município, no caso 

dos empregados dos Grupos I e II, e o Conselho Curador, em todos os casos, terão à 

sua disposição todas as informações sobre o processo de alcance de metas e produtos 

constantes nos formulários da FESF-SUS. 
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CAPÍTULO IV 

DO PAGAMENTO 

 

Art. 18. O pagamento da Gratificação de Produção e Qualidade será realizado 

mensalmente, até o dia 30 de cada mês, registrando-se em folha de pagamento. 

 

Parágrafo único. O pagamento da GPQ será realizado de forma proporcional aos dias 

trabalhados e aos resultados, metas e produtos alcançados ou entregues no mês de 

competência, conforme Instrumento de Orientação do Produto – IOP/Ambiente Virtual 

FESF-SUS e/ou Atos Administrativos da FESF-SUS. 

 

Art. 19. No caso de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, poderá o 

empregado receber a GPQ conforme a média bimensal apurada, desde que não seja 

possível aferir o valor com base no desempenho do empregado no mês de competência. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20. Fica revogada a Deliberação do Conselho Curador da FESF/SUS n.º 72, de do de 

dezembro de 2012. 

Art. 21. Até a implantação integral do sistema MAPS, a Gratificação de Produção e 

Qualidade será paga, apenas de acordo com a entrega dos produtos estabelecidos 

para o período, conforme descrito  nos  anexos  deste  regulamento referentes a cada 

grupo empregatício. 

 

Art. 22. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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 


