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CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 124/18  
 

 
 

O Diretor Geral da Fundação Estatal de Saúde da Família da Bahia, no uso de suas 

atribuições que são conferidas pelo inciso III e VI do art. 19 do Estatuto,  

 

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica nº 2/2017, celebrado com a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia – SECTI, para o 

desenvolvimento de programas, projetos e atividades no campo da pesquisa, ensino, 

desenvolvimento tecnológico, produção, informação técnico-científica, assistência à 

saúde, saneamento, qualidade e meio ambiente; 

 

CONSIDERANDO a cessão à FESF, pela SECTI, de espaço no Parque Tecnológico 

da Bahia para o desenvolvimento de atividades de inovação na área da saúde; 

 

CONSIDERANDO o acordo firmado com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, que tem por objeto promover esforços para realizar a 

cooperação técnica, científica, educacional e cultural entre os partícipes, visando ao 

desenvolvimento e execução conjunta de programas e projetos, o intercâmbio em 

assuntos educacionais, culturais, científicos e tecnológicos; 

 

CONSIDERANDO a importância crescente do uso de tecnologias de informação e 

comunicação para a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde e a 

necessidade de incorporação destas tecnologias de forma sustentável para o Sistema 

de Saúde; 

 

CONSIDERANDO que o planejamento estratégico 2018-2021 da FESF definiu como 

nova missão institucional a produção de “Soluções Inovadoras para o SUS” e nova 

visão “Consolidar-se como instituição inovadora, produtora de cuidado humanizado e 

formação para o SUS até 2021”; 

 

CONSIDERANDO a Lei Nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre 

estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 

tecnológica e à inovação, entre outros; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar a criação da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação 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. 



 
 
Art. 2º À Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação compete: 

 

I - atuar para a incorporação de tecnologias inovadoras no SUS, com responsabilidade 

social, promovendo eficiência, economicidade, sustentabilidade, aumento de qualidade 

e humanização dos serviços de saúde; 

II - promover atividades científicas e tecnológicas como estratégicas para o 

desenvolvimento econômico e social do complexo industrial da Saúde; 

III - promover cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público 

e privado e entre empresas nacionais e internacionais; 

IV - desenvolver projetos de inovação tecnológica para o setor de saúde em parceria 

com outras instituições nacionais e internacionais; 

V - estimular atividade de inovação no setor saúde em parceria com outras Instituições 

Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e empresas, inclusive fomentando e 

constituindo centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e parques e polos 

tecnológicos no estado da Bahia;  

VI – incentivar a constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de 

transferência de tecnologia, inclusive em parceria com instituições internacionais 

VII - promover processos de formação, capacitação e difusão científica, tecnológica e 

de inovação; 

VIII - Atuar na difusão de bens e serviços inovadores em saúde; 

IX - fortalecer as capacidades operacional, científica, tecnológica e administrativa da 

FESF e das entidades e instituições componentes do SUS;  

X - simplificar procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação 

e adotar controle por resultados em sua avaliação;  

XI – prover informações e subsidiar as decisões da alta administração da FESF na 

área de ciência, tecnologia e inovação; 

XII - Fornecer apoio a entidades do setor público ou privado que atuem no fomento, 

formulação, orientação, coordenação e execução de políticas relacionadas com o 

desenvolvimento de tecnologias para saúde; 

XIII - fomentar o sistema de inovação setorial local para o complexo industrial da 

saúde;  

XIV - captar e gerenciar recursos para projetos provenientes das esferas públicas 

municipal, estadual e federal e de outras instituições nacionais e internacionais. 

 

 

Art. 3º A Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação será composta, inicialmente, por: 

 

I – Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

II – Gestor de Desenvolvimento Científico; 

III – Gestor de Incorporação de Tecnologias, Produtos e Serviços; 

IV – Gestor de Formação e Difusão Tecnológica; 

V – Apoio Administrativo; 

 

Parágrafo primeiro: a composição descrita no caput poderá ter modificações de acordo 

com as necessidades provenientes da atuação desta Diretoria. 



 
 
 

Parágrafo segundo: o detalhamento das atribuições e o organograma desta diretoria 

será definido em regimento específico. 

 

Art. 4º. A Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação será vinculada à Diretoria Geral 

da FESF-SUS. 

 

Parágrafo único. A Diretoria de Ciência Tecnologia e Inovação terá sede no Parque 

Tecnológico da Bahia. 

 

Art. 5º. Este ato administrativo entrará em vigor na data da sua publicação.  

 

 

Salvador, 29 de junho de 2018. 

 

 

 
 
Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 
 
 

 
 
 
 


