
 
 

Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 
CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 
ATO ADMINISTRATIVO nº 193/2020 

 
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 o contrato de encomenda tecnológica 01/2019, que tem por objeto o 
desenvolvimento de uma estratégia e de um arranjo de soluções que permitam  implantar  um 
registro eletrônico de saúde, com interoperabilidade entre os sistemas e soluções utilizados em 
diversos pontos de atenção à saúde, e um modelo de gestão da informação que qualifique a 
atenção à saúde e a  tomada de decisão de profissionais, usuários e gestores   do   SUS   e   
que promova  a  criação  e  estruturação  de  um Ecossistema de Inovação, possibilitando 
parcerias   para  o  desenvolvimento  tecnológico na área da saúde e o fomento de pesquisas e 
negócios com geração de emprego e renda; 

CONSIDERANDO o ato administrativo 156/2019 que, conforme a cláusula décima quarta do 

contrato de encomenda tecnológica 01/2019, institui a Comissão para Acompanhamento da 

Execução do Contrato de Encomenda Tecnológica 01/2019, o Diretor Geral da FUNDAÇÃO 

ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das suas atribuições estatutárias, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Alterar a composição da Comissão para Acompanhamento da Execução do Contrato 

de Encomenda Tecnológica 01/2019, instituída pelo ato administrativo 156/2019, nomeando a 

empregada Keyla da Silveira Pinto - Mat. nº 95846 – DG, em substituição a Luiz Arthur 

Fernandes de Santana Filho. 

 

Art. 2º -  Este ato entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Salvador-Bahia, 03 de julho de 2020. 

 
 
 
 

Carlos Alberto Trindade 
Diretor Geral  


