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Fundação Estatal Saúde da Família – Bahia 

CNPJ: 11.020.634/0001-22 

 

ATO ADMINISTRATIVO nº 203/2020 - DE 

 

 

O Diretor Geral da FUNDAÇÃO ESTATAL SAÚDE DA FAMÍLIA, no uso das 

suas atribuições estatutárias,  

 

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

Fundação Estatal Saúde da Família;  

 

CONSIDERANDO que a partir da instituição da Politica de Integridade ficou 

estabelecido a difusão dos princípios, objetivos, diretrizes, competências e 

responsabilidades para a gestão de integridade, de riscos e de controles 

internos, necessários aos processos de governança e gestão das políticas, 

programas, processos e projetos da Fundação Estatal Saúde da Família, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar mecanismos para prevenir, 

detectar, remediar e punir fraudes e atos de corrupção; 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir o Comitê de Gestão e Integridade, Riscos e Controles Internos 

- CGRC da Fundação Estatal Saúde da Família, conforme disposto no art. 14 

da Política de Integridade. 

 

Art. 2º - Designar os empregados abaixo relacionados para compor o Comitê: 

 

I. ENY AMURAY B. PAIM RODRIGUES – Controladora – Matrícula nº 

91354 – Membro; 

II. JOSE SANTOS SOUZA SANTANA – Secretário Executivo - 

Matrícula nº 90043 – Membro; 

III. LEILA FRAGA COUTINHO – Procuradora Jurídica – Matrícula nº 

95804 – Membro; 

IV. MARCEL LEANDRO RIOS MATOS SOBRINHO – Diretor de Gestão 

Interna – Matrícula nº 95487 - Membro; 
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Art. 3º - Serão atribuições do Comitê de Gestão e Integridade, Riscos e 

Controles: 

 

I. Assessorar a Diretoria Executiva nas atividades de gestão de 

integridade, riscos e controles internos relativas à definição e à 

implementação de diretrizes, políticas, normas e procedimentos 

estabelecidos na Política de Integridade; 

 

II. Apoiar e dar suporte aos diversos níveis hierárquicos da Fundação 

Estatal Saúde da Família no objetivo de integrar as atividades de Gestão 

de Integridade, de Riscos e de Controles Internos da Gestão nos 

processos e atividades organizacionais. 

 

III. Atuar na segunda linha de defesa, definindo o nível de exposição ao 

risco na condução dos programas, projetos e processos da Fundação 

Estatal Saúde da Família, auxiliando as unidades a desenvolver 

processos e controles para gerenciar os riscos identificados; 

 

IV. Elaborar as políticas e normas de gerenciamento de integridade, riscos e 

controles internos e suas revisões; 

 

V. Elaborar os relatórios de controles internos, riscos e integridade; 

 

VI. Elaborar o Plano de Implementação de Controles dos Riscos 

Estratégicos; 

 

VII. Implementar e supervisionar os sistemas de gerenciamento de riscos, 

controles internos e integridade estabelecidos para a prevenção e 

resposta aos principais riscos que a FESF está exposta; 

 

VIII. Elaborar código de conduta e integridade institucional; 

 

IX. Apoiar e fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de 

governança, gestão de integridade, riscos e controles internos da 

gestão; 

 

X. Elaborar proposta de adequação da estrutura administrativa da 

Fundação de modo a atender aos princípios da Política de Integridade; 

 

XI. Realizar avaliações periódicas para verificar a eficácia da gestão de 

integridade, riscos e dos controles internos da gestão, comunicando o 

resultado aos responsáveis pela adoção de ações corretivas; 
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XII. Subsidiar as decisões da Diretoria Executiva, fornecendo as informações 

sobre gestão de integridade, riscos e controles internos da gestão; 

 

XIII. Assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos, das políticas, 

diretrizes, metodologias e mecanismos para a comunicação e 

institucionalização do gerenciamento de integridade, riscos e controles 

internos da gestão; 

 

XIV. Monitorar os riscos estratégicos ao longo do tempo, de modo a permitir 

que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis 

adequados, de acordo com esta Política; 

 

XV. Assegurar que as informações adequadas sobre gerenciamento de 

integridade, riscos e controles internos da gestão estejam disponíveis 

em todos os níveis, no âmbito das unidades; 

 

XVI. Disseminar a cultura do gerenciamento de integridade, riscos e de 

controles internos; 

 

XVII. Estimular práticas e princípios de conduta e padrões de comportamento 

estabelecidos nas diretrizes de integridade desta Política; 

 

XVIII. Estimular e promover condições à capacitação dos gestores, no 

exercício do cargo, e dos trabalhadores no gerenciamento de 

integridade, riscos e controles internos da gestão; 

 

XIX. Submeter, após aprovação do conselho deliberativo da unidade, o Plano 

de Implementação de Controles à aprovação da CGRC; 

 

XX. Implementar e gerenciar as ações contidas no Plano de Implementação 

de Controles e avaliar os resultados; 

 

XXI. Apoiar a Diretoria Executiva na identificação, análise e avaliação de 

riscos dos processos finalísticos da Fundação Estatal Saúde da Família; 

 

XXII. Apoiar no monitoramento dos riscos dos processos finalísticos ao longo 

do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na 

manutenção do risco em níveis adequados; 

 

XXIII. Gerar e reportar informações adequadas sobre integridade, riscos e 

controles internos nos processos finalísticos. 
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Art. 4.º O CGRC será responsável pela elaboração da Matriz de Risco, Plano 

de Implementação de Controles dos Riscos Estratégicos; do Código de 

Conduta e Manual de Gestão de Integridade da FESF. 

 

Art. 5.º Revogam-se as disposições contrárias. 

 

Art. 6º - Este ato administrativo entrará em vigor na data da sua assinatura e 

deverá ser publicado no mural, no site institucional da FESF-SUS. 

 

 

Salvador-Bahia, 16 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Carlos Alberto Trindade 

Diretor Geral 


