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ATO ADMINISTRATIVO nº 163/19 - DE 

 
O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições 
estatutárias e,  
 
CONSIDERANDO os termos dos arts. 19, VI e 21, inciso X, alínea “e”, item 3, do Estatuto Social 
da Fundação Estatal Saúde da Família;  
 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 57, da reunião ordinária de nº 35 de 14 de maio de 2012 que 
aprova a Reforma do Regimento Interno que disciplina o Organograma e Quadro de Gestão e 
Empregos de Confiança da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF); 
 
CONSIDERANDO a contínua necessidade de avançar nos princípios da gestão 
profissionalizada, pública, sustentável e transparente; 
 
CONSIDERANDO a importância de um desenho organizacional matricial, dinâmico e horizontal e 
o ambiente para desenvolver uma gestão caracterizada pela interdisciplinaridade, participação, 
efetividade, aprendizagem e reengenharia organizacional permanente; 
 
CONSIDERANDO a ausência de quorum para a realização de Reunião Ordinária do Conselho 
Curador, previamente designada conforme calendário aprovado para o dia 25 de julho de 2019, 
sem tempo hábil para realização de reunião extraordinária; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Reformar, ad referendum, do Conselho Curador, a Deliberação nº 57, da reunião 
ordinária de nº 35 de 14 de maio de 2012, que compõe o Regimento Interno, com a distribuição 
dos cargos de gestão entre os setores da FESF-SUS, otimizando o desenho organizacional. 
 

Art. 2º - Instituir, no âmbito da Diretoria Executiva, o Conselho Deliberativo, órgão decisório de 

assistência direta e imediata ao Diretor Geral da FESF-SUS, à qual compete deliberações das 

atividades desenvolvidas pelas Diretorias e Gestores integrantes da estrutura da FESF-SUS. 

 

§1º Compete ao Conselho Deliberativo a coordenação e consolidação do planejamento de ação 
global da FESF-SUS; a supervisão, avaliação dos projetos e atividades da FESF-SUS; a 
articulação interinstitucional das Diretorias da FESF-SUS; entre outras atividades que lhe forem 
designadas pelo Diretor Geral.  
 
§2º O Conselho Deliberativo será composto, permanentemente, pelos Diretores das Diretorias 

de Gestão Interna e Diretoria de Gestão de Serviços e pelo Secretário Executivo. 

 



 
 

§3º Poderá compor, ainda, o Conselho Deliberativo, profissionais designados pelo Diretor Geral, 

através de ato administrativo, desde que ocupe cargo de confiança e perceba remuneração de 

Gestor de Trabalho I.  

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.   

 

Art. 4º - Este ato administrativo entrará em vigor no dia 01 de agosto de 2019, e deverá ser 

submetido ao Conselho Curador para que seja referendado, mediante Deliberação específica, 

como primeiro ponto de pauta da próxima reunião ordinária, e deverá ser publicado no mural, no 

site institucional da FESF-SUS. 

 

 

 

Salvador-Bahia, 01 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  

 
 
 


