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ATO ADMINISTRATIVO nº 086/2019 
 

CONSIDERANDO os termos dos art. 19, inciso VI do Estatuto Social da 

Fundação Estatal Saúde da Família;  

 

CONSIDERANDO o Ato Administrativo 129/2018, que institui a Diretoria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação da FESF-SUS, para atuar no desenvolvimento 

de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou no 

desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos, conforme 

necessidades do Sistema Único de Saúde; 

 

CONSIDERANDO o Ato Administrativo 01/2019, que institui a Política de 

Inovação da FESF-SUS em consonância com os ditames previstos pela Lei 

10.973/2004 (Lei de Inovação), Lei 13.243/2016, Decreto 9.283/2018 e demais 

regras do arcabouço jurídico brasileiro; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de, ao investir em inovação, optar pelas 

ideias e/ou projetos inovadores com maior impacto social e viabilidade técnica 

e financeira, o Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, 

no uso das suas atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir e nomear a Comissão de Inovação da FESF, a ser composta 

pelos seguintes membros: 

 

 Fernanda Jamile Mascarenhas Freaza - Mat. nº 095009 – EGP; 

 Karla Maria Martins Brito Gama - Mat. nº 94865 - DCTI; 

 Juarez Nascimento Sacramento - Mat. nº 96486 – NUFIC; 

 Maiara Paula Almeida Caldas - Mat. nº 95770 – DGS. 

 

Art. 2º - À Comissão de Inovação da FESF-SUS compete analisar a viabilidade 
técnica e econômica, bem como o impacto social, das ideias e/ou projetos 
inovadores propostos à FESF, submetendo sua análise à decisão da DIREX. 
 
Art. 3º - Os membros da Comissão de Inovação deverão assinar termo de 
sigilo, para proteção das informações a que tiverem acesso no desempenho 
das suas funções, e cumprir as diretrizes e exigências da Política de Inovação 
da FESF. 
 



 
 

Art. 4º - Sempre que entender necessário, a Comissão de Inovação poderá 
recorrer a apoio de colaboradores, internos ou externos à FESF, para realizar 
as análises que lhe competem. 
 
Parágrafo único. Os colaboradores eventualmente convidados pela comissão 
não poderão ter conflito de interesses relacionado às ideias e/ou projetos a 
serem analisados, deverão assinar termo de sigilo e cumprir as diretrizes e 
exigências da Política de Inovação da FESF  
 

Art. 5º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Salvador-Bahia, 10 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  


